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 1الصفحة 

 
  

   

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

  مياده خليل غفار. م:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

  II / PHY255  تفاضل متقدم رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

بالنسبة الختصاص الفيزياء وكيف  واهمية هذا المقرر التفاضل المتقدممادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

طرق التقريب واختبار التقارب والتباعد طرق التفاضل والتكامل باإلضافة   تمكين الطالب من استخدام

ملمين بابهم األدوات   التي تجعل الطلبة  للمتسلسالت  ليتمكن من استخدامها  وتطبيقها في  المسائل فيزيائية 

 وطرق الرياضية التي ممكن يواجهوها خالل مسرتهم العلمية 

 .في العراقبمختلف أشكالها  ةرياضيات دراسة المجاالت الفي كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

 الرياضيات واهميته بالنسبة للعلوم الفيزياء وبقية العلوم االخرى دور  تعليم الطالب -3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9



  
 7الصفحة 

 
  

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . الرياضياتمادة العملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 . .و ودراسات علمية مارسة ما تعلمه من قواعدن يعتاد على ما -2أ
 .   وتحقيقها عمليا في أيجاد الحلول المناسبة  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -3أ
 .مما يساعد على تطوير الطالب مستقبال وطرق حلها  رياضية الأن يحيط علما بالمصطلحات    -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 للمسائل الفيزيائية التي تواجهه من خالل حلها رياضيا حلوالأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .وكيف  تخطي المعوقات التي يواجه في مجالهالنظرية الرياضيات معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

و دقيق  من خالل  بأسلوب جديد  رياضياتمفردات مادة المخططا لدراسة  الطالب أن يصمم  - 3ب

بناء قاعدة علمية متينة للطالب في بداية دراستة الجامعية يرتكز عليها عند محاولته تطوير نفسة بهذا 

 .المجال

 . علمي دقيق مادة الرياضياتتمكين الطلبة من      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 حل تمارين بشكل مستمر   -2
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .( Quiz) االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  االستقبال  -1ج
 نواتج تتراوح و ودراستها ومجاالتها رياضياتال مادة بموضوع اهتماما طالبال يُبدي المستوى هذا في

 .التقبل إلى وصوال و االهتمام إلى البسيط بالوعي مرورا التعليم

  االستجابة  -2ج
 . الدراسة مادة حيال موقفا يتخذ بحيث المشاركة، إلى الطالب هتماما مستوى يتعدى وهنا

  القيمي الحكم  -3ج
 .الطالب شخصية على تأثير لها قيمة للموضوع، قيمة إعطاء خالل من أعلى مستوى إلى طالبال ينتقل وهنا

 القيمي التنظيم -4ج

 و به خاصة مفاهيم المتعلم يشكل بحيث التجميع، و الربط و المقارنة على يعتمد طالبلل قيمي نظام بناء يعني

 .بالقيمة متعلقة

  بالقيمة الوسم أو التطبيع -5ج

 يمكنه و سلوكياته، في مؤثرة تكون و غيره عن طالبال تميز كصفة القيمة تتشكل حيث األعلى المستوى هو و

 .حياته نمط خاللها من يطور أن
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة  -1د

  TEAMWORK مجموعة ضمن بثقة العمل الجماعي العمل -2د
   العلمية التطورات متابعة 3د

  .المطروحة والحلول األفكار ووضع الفرص وتحديد المبادرة، على والقدرة العمل على الدافعية    -4د

  .المتقدمة الجامعات من المقدمة المباشرة الحلقات عبر المتعددة الحوارات في المشاركة -5د
 المشتركة السمنارات عبر المهارات ونقل والخارجية الوطنية العلمية المؤتمرات في المشاركة  - 6د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

 المتسلسالت الحقيقة  فهم موضوع المحاضرة 3

المتسلسالت المتناقصة 

 والمتزايدة

 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
 

 الثاني
 لغير المنتهية فهم موضوع المحاضرة 3

 المتسلسة الهندسية 

 القوى  المتسلسة

 حل تمارين+

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثالث
 تقارب  تباعد المتسلسة فهم موضوع المحاضرة 3

 حل تمارين+
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع
 انواع االختبارات التقارب المحاضرةفهم موضوع  3

اختبار التكامل واختبار 

 المقارنة 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الخامس
 اختبار النسبة  فهم موضوع المحاضرة 3

 اختبار الجذر 

 حل تمارين + 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 السادس
 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

 متسلسلة تايلر وماكلورين

 حل تمارين+
Meet+PDF  امتحان الكتروني او

 حضوري

 السابع

المعادالت البارامتريه   فهم موضوع المحاضرة 3

 -االحداثيات القطبية

حساب التفاضل والتكامل 

  ومعادلة بارامتري

 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثامن
طول القوس والسطح في   فهم موضوع المحاضرة 3

 المعادلة بارامتري

 حل تمارين+ 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 التاسع
 -االحداثيات القطبية   فهم موضوع المحاضرة 3

حساب التفاضل والتكامل و 

 االحداثيات القطبية 

 حل تمارين+

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 العاشر
المخروط  و المخروط في  فهم موضوع المحاضرة 3

حل +  االحداثيات القطبية 

 تمارين

Meet+PDF  الشفهية اثناء وقت االسئلة

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الحادي 

 عشر

المتجهات في المستوى  فهم موضوع المحاضرة 3

 االحداثي 

 والمتجهات في  الفضاء

 حل تمارين + 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 

 

 

 الثاني عشر
 السطوح في الفضاء المحاضرةفهم موضوع  3

 حل تمارين+ 
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .)شفوي  
 دوال المتجهات فهم موضوع المحاضرة 3 الثالث عشر

 طول القوس في البعد الثالث
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة
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 البنية التحتية  .11

 تفاضل النتقدم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 Calculus , Anton , Bivens, Davis , 7th  Edition .1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

2. Calculus , ROBERT T. SMITH , ROLANDO B. 

MINTON  , 3th  Edition 

والتكامل في الهندسة التحليلية  حسبان التقاضل .3  

                        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
  

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية
 

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع عشر
حساب التفاضل والتكامل  فهم موضوع المحاضرة 3

االنحناء  –لدوال المتجهات 

- 

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
الخامس 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

المماس والمتجهات 

 حل تمارين + الطبيعية 
Meet+PDF او   امتحان الكتروني

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(شخصيالاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  II 2كهرومغناطيسية  PHY 424 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 ردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الف

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

ألخرى المهارات ا )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 عبدالسميع فوزي عبدالعزيز البياتي .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 I I PHY 424الكهرومغناطيسية/  المرحلة الرابعة رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)صلي ف السنة/ الفصل  .4

 ساعة 64  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   الكهرومغناطيسيةمادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين وأهم تطبيقاتها  لموجة والهوائياتخطوط النقل ومرشدات اعن الطلبة بعض المهارات 

 .اليومية بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية 

 .في العراق التجريبية الفيزياءفي مجال ومتخصصة  كفؤةإعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . ةالمتاحالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   لمعرفيةهداف ااأل -أ

 .الكهرومغناطيسية فيزياءالعملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  الفيزياوية واعماله وتفسير الظواهرن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,حلوال وتعليال للظواهر الفيزياويةأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .لها  العمليالتحليل النظرية والفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . فيزيائي بمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  ة القاء المحاضراتطريق -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
  .لطريقة القياسية ا -3

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
 اعداد تقارير  -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)ب مهارة التفكير بحسب قدرة الطال -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

ا قبل يتخذ القرار الذي يحدد الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيد) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.مهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ال) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -  3

 الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد    -4د
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 البنية التحتية  .11

 أساسيات النظرية الكهرومغناطيسية ترجمة يحيى عبدالحميد الحاج علي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
 –ألنظريات االساسية  فهم موضوع المحاضرة 2

نظرية  –نظرية التباعد 

 نظرية كرين –كاوس 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
بعض  –نظرية ستوكس  فهم موضوع المحاضرة 2

 التطبيقات الرياضية لها
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
قانون كولوم وشدة المجال  فهم موضوع المحاضرة 2

 الكهربائي
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
 –المجال الكهروستاتيكي  فهم موضوع المحاضرة 2

 الشغل والطاقة والجهد
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  2

مختبرية جديدة تمكنهم من 

رات اكتساب مها

 ومعلومات جديدة

تطبيقات رياضية عن 

 الشغل والطاقة والجهد
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

   +Meet+PDF التيار وكثافة التيار امتحان شهري 2 السادس
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
تمرارية للتيار معادلة االس فهم موضوع المحاضرة 2

الشروط الحدودية بين  –

 الموصالت والعوازل

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
   +Meet+PDF  السعة والمواد العازلة فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

معادالت البالس بداللة  وع المحاضرةفهم موض 2

االحداثيات الديكارتية 

 واالسطوانية والكروية

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
قانون أمبير والمجال  فهم موضوع المحاضرة 2

قانون , المغناطيسي 

 بايوسافرت

Meet+PDF+   
power  point 

تروني او امتحان الك

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

 تطبيقات على قانون أمبير فهم موضوع المحاضرة 2

زتطبيقات على قانون 

 سافرت-بايو

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
القوى والعزوم في  فهم موضوع المحاضرة 2

 ةالمجاالتالكهرومغناطيسي
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر
 -الحث الكهرومغناطيسي فهم موضوع المحاضرة 2

قانون فرداي والحث 

 الكهرومغناطيسي

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
لحث الذاتي والحث ا فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

 المتبادل
Meet+PDF+   
power  point 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  امتحان شهري      امتحان شهري 2

 حضوري
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 راشد الراشد –النظريات الكهرومغناطيسية  (  المصادر)رئيسية ـ المراجع ال2

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
Jenkins and White-Fundamentals of magnetoelec theory,  

Physics Book  2222 
'Jousif. A.Admniaster  

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , اللكترونيةب ـ المراجع ا
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 21

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 81/6/0208 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                 وقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                                  شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0208/ 6/ 02 :  التاريخ                                                 02/6/0208     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(شخصيالاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  II 3ميكانيك تحليلي  PHY 323 الثالة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 فردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى المهارات  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 عبدالسميع فوزي عبدالعزيز البياتي .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 II   /PHY 323 الميكانيك التحليلي -المرحلة الثالثة   رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة /الفصل  .4

 ساعة 64  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   الميكانيك التحليليمادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من جهات وأهم تطبيقاتها فضاء المتعن الطلبة بعض المهارات 

كالحركة على خط مستقيم والحركة بمستوي وبداللة اليومية ، الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية 

 .االحداثيات الديكارتية واالسطوانية والكروية

 
 .ي العراقف التجريبية الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . حةالمتاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . فيزياء الميكانيك والميكانيك السماويالعملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  الفيزياوية واعماله وتفسير الظواهرن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .تهامع دالال الميكانيكية الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,البصرية حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية أن يبتكر الطالب  - 1ب

 .لها  العمليالتحليل النظرية و الميكانيكيةالفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائية مخططا لدراسة المفردات الطالب أن يصمم  - 3ب

 . فيزيائي بمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
  .لطريقة القياسية ا -3

 طرائق التقييم      

 .شهرية االمتحانات ال -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
 اعداد تقارير  -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .ن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقوليجب أ

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (ير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوبالتفك

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو قالتحليل والتحقي -  3

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 البنية التحتية  .11

  الميكانيك التحليلي ترجمة أمجد عبدالرزاق كرجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 ة التقييمطريق طريقة التعليم

 االول
   +Meet+PDF تحليل المتجهات فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
   +Meet+PDF جبر المتجهات فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
   +Meet+PDF  نظم االحداثيات فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
العناصر التفاضلية للحجم  فهم موضوع المحاضرة 0

 والسطح والخط
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  0

ديدة تمكنهم مختبرية ج

من اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

   +Meet+PDF  الحركة وانواعها
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

الحركة في خط مستقيم  امتحان شهري 0 السادس

  ومعادالت نيوتن
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

الحركة بداللة االحداثيات  محاضرةفهم موضوع ال 0 السابع

 الديكارتية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
الحركة بداللة االحداثيات  فهم موضوع المحاضرة 0

   االسطوانية والكروية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 سعالتا

 –القوة كدالة لإلزاحة  فهم موضوع المحاضرة 0

  القوة كدالة للسرعة 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
 دالة القوة  فهم موضوع المحاضرة 0

القوة محافظة ام غير 

  محافظة

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

ري او حضوري تحري

  شفوي
الحادي 

 عشر

الحركة الدائرية  فهم موضوع المحاضرة 2

 والدورانية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
   +Meet+PDF مركز الكتلة فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 عشر الثالث
مركز الكتلة بداللة  فهم موضوع المحاضرة 2

 االحداثيات االسطوانية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
مركز الكتلة بداللة  فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

 االحداثيات الكروية
Meet+PDF+   
power  point 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  امتحان شهري      امتحان شهري 2

 حضوري
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 الميكانيك التحليلي ترجمة أمجد عبدالرزاق كرجية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

)                ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
Jenkins and White-Fundamentals of mechanicss,  

Physics Book 96 
'/ Jenkins and White  

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 رنيتمراجع رصينة من االنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 15

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(شخصيالاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 ف المقررموذج وصن

 ياسين حميد محمود .د.م.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 / لفيزياء البصريات ا رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 عةسا 61  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  بصرية  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء الفيزياء المادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

والبصرية التي تجعلهم ملمين عن االجهزة البصرية انواعها واشكالها وطريقة عملها الطلبة بعض المهارات 

كالتداخل والحيود واالستقطاب اليومية ، واضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية بأهم الم

 .وكيفية التعامل مع هكذا امور والمصادر الضوئية انواعها وطرق عملها واهميتها 

 
 .في العراق  البصرية  الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .امجالبرن
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رمقرات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .البصرية  العملي في الفيزياءالنظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةجهزة اات االصول االاالستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتهاالبصرية  الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,البصرية حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية ب أن يبتكر الطال - 1ب

 .العملية والتكيف على حل المشاكل البصرية النظرية والفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . فيزيائي بمنظور والظواهر  ع تمكين الطلبة من تحليل الواق     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 . المحاضرات العملية -4

 
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .شفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهنياالسئلة ال -3
 اعداد تقارير  -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وكيف وفهم متى ومااا ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

ويات مصطلح يرمز ألعلى مست( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة الجماعي العمل -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 البنية التحتية  .11

 البصريات الفيزيائية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صبحي كمال حسون    +بتول حميد فرج  +حسن محمد جواد.د 

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  ت التعلم المطلوبةمخرجا الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
مصد المجال + المصدات فهم موضوع المحاضرة 2

 مصد الفتحة +
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
+ حدقتا الدخول والخروج فهم موضوع المحاضرة 0

 لرئيسيالشعاع ا
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
   +Meet+PDF الخلفي +المصد االمامي  فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
مجال +تعيين مصد الفتحة  فهم موضوع المحاضرة 0

 النظر
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  0

مختبرية جديدة تمكنهم 

من اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

مجال مراة محدبة 

 مستوية +
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

   +Meet+PDF زيوغ العدسات  امتحان شهري 0 السادس
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

   +Meet+PDF انحناء المجال فهم موضوع المحاضرة 0 السابع
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
   +Meet+PDF الطولي  +الزيغ اللوني فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
الكتروني او  امتحان

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

   +Meet+PDF االجهزة البصرية  فهم موضوع المحاضرة 0
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
   +Meet+PDF العين البشرية  فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

   +Meet+PDF الكاميرات  فهم موضوع المحاضرة 2
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
عدسات +سرعة العدسة  فهم موضوع المحاضرة 2

 متماثلة+هاللية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر
انواع   +المكبرات فهم موضوع المحاضرة 2

 المكبرات
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
   +Meet+PDF عدسات النظارت فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

power  point 
 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   يامتحان الكترون  امتحان شهري      امتحان شهري 2

 حضوري
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 جينكينز  .ا.اساسيات البصريات  فرانسيس  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 ني الجزيري سعيد بسيو.د.ا:  د عبد الفتاح احمد الشاالي   .ترجمة  ا

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
Jenkins and White-Fundamentals Of Optics,  

Physics Book 90 
'/ Jenkins and White  

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
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 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(شخصيالاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ف المقررموذج وصن

 هناء عيسى جاسم.د.م :اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 PHY212/ الحديثة لفيزياء ا  رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 61  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   حديثةالفيزياء المادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي انواعها واشكالها وطريقة عملها بعن االجهزة الطلبة بعض المهارات 

الذري  االلكتروني  والتركيباالشعة السينية و النسبيةاليومية ، الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية من 

 .وكيفية التعامل مع هكذا امور واهميتها  وغيرها من المواضيع التي تجعل الطالب ملما بالذرة وبنيتها  

 
 .العراقفي    الذرية الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . الذرية العملي في الفيزياءالنظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الذرية الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالالخاصة ب يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,البصرية حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية أن يبتكر الطالب  - 1ب

 .العملية والتكيف على حل المشاكل النظرية و الذريةالفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . فيزيائي بمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 . المحاضرات العملية -4

 
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .متحانات اليومية اال -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
 اعداد تقارير  -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( درات الطالبق) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .وح وثقة في الكالمعلى التعبير عن األفكار بوضالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 البنية التحتية  .11

 الفيزياء الحديثة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 السيد شاكر جابر شاكر  –منعم مشكور . ترجمة د, تاليف ارثر بايزر 

 لمقرربنية ا .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
   +Meet+PDF  النظرية النسبية فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
–تجربة مايكلسون  فهم موضوع المحاضرة 3

 رليمو
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
   +Meet+PDF  الديناميك النسبي فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
   +Meet+PDF االشعة السينية فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
ان الكتروني او امتح

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
طبيعة وحيود االشعة  فهم موضوع المحاضرة 3

 السينية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي
 Meet+google امتحان شهري امتحان شهري 3 السادس

form 
 امتحان الكتروني

   +Meet+PDF امثلة   +تمارين حل فهم موضوع المحاضرة 3 السابع
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
الحركة الموجية  فهم موضوع المحاضرة 3

 والجسيمات
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

   +Meet+PDF  تجارب حيود االلكترونات فهم موضوع المحاضرة 3
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
   +Meet+PDF  مبدا الالدقة لهايزنبرك فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

   +Meet+PDF امثلة   +حل تمارين فهم موضوع المحاضرة 3
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
   +Meet+PDF التركيب االلكتروني للذرة فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر
متسلسالت الطيف  فهم موضوع المحاضرة 3

 البصري 
Meet+PDF+   
power  point 

ان الكتروني او امتح

تحريري او , حضوري

  شفوي
البرم المداري وتدويم  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع عشر

 االلكترون 
Meet+PDF+   
power  point 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  امتحان شهري      امتحان شهري 3

 حضوري
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   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
  

  ، االلكترونية العراقية  بة االفتراضيةالمكت ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 51

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 26/6/0202 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                 سعدي محمودوقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                                  شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0202/ 6/            :  التاريخ                                                 6/0202/            : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 معيواألداء الجاضمان الجودة شعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة االستفادة القصوى من ال تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  خرى لخارجية األالمؤثرات ا .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(شخصيال بلية التوظيف والتطوراألخرى المتعلقة بقا المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 PHY327 ةثالثال

 
  I 3فيزياء الحالة الصلبة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 ردية من البرنامج الخاضعة للتقييمالف ت المقابلة لمخرجات التعلميرجى وضع اشارة في المربعا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
أهيلية لتواارات العامة المه

ألخرى المهارات ا )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 نجاة احمد دحام .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 I /PHY327 فيزياء الحالة الصلبة/  ثالثةالمرحلة ال رمز المقرر/ اسم  .2

 

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)صلي ف السنة/ الفصل  .4

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   فيزياء الحالة الصلبةمادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

العيوب ولوبة بالشبيكة المقالتجريبية لحيود االشعة السينيه ومعرفة الطالب  الطرق عنالطلبة بعض المهارات 

 كريةك الخواص في المجاالت الصناعية والطبية والعسوكيفية استعمال تله البلورية وحركية الشبيك

 .في العراق ء الحالة الصلبةفيزيافي مجال ومتخصصة  كفؤةإعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . ةالمتاحلم تعالمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   لمعرفيةهداف ااأل -أ

 .حالة الصلبةال فيزياءالعملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  الفيزياوية واعماله وتفسير الظواهرن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول ي غير السليمة فاالستعماالت  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,حلوال وتعليال للظواهر الفيزياويةطالب تكر الأن يب - 1ب

 .لها  العمليالتحليل النظرية والفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . زيائي فيبمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  ة القاء المحاضراتطريق -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
  .كل فصلالخاصة ب حل الواجبات  -3
  القيميةاألهداف الوجدانية و -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)ب مهارة التفكير بحسب قدرة الطال -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

ا قبل يتخذ القرار الذي يحدد الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيد )العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.مهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ال) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1د

 لمشكلةا لحلجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ و التحليل والتحقيق -  2د

 .الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة دافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديدال    -3د

 .TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -4د



  
 8الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
الطرق التجريبية لحيود االشعة  وع المحاضرةفهم موض 3

 السينية 

Meet+PDF+   
power  
point+video  

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
معادالت الوي لسعة الموجة  فهم موضوع المحاضرة 3

 المستطيره

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 ثالثال
كيفية رسم   -الشبيكة المقلوبة فهم موضوع المحاضرة 3

-الشبيكة المقلوبة( بناء)
 متجهات الشبيكة المقلوبة

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
ايجاد فسحة السطوح  فهم موضوع المحاضرة 3

 باستعمال افكار الشبيكه
 يودشرط الح -المقلوبة 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

-تكافو شروط براك والوي فهم موضوع المحاضرة 3
البناء الهندسي لكرة 

مناطق ( كرة االنعكاس)ايوالد
 برليون

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

 السادس
-عامل التركيب الهندسي - ضوع المحاضرةفهم مو 3

حساب عامل التركيب 
 الهندسي لشبائك مكعبة

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

او   امتحان الكتروني   امتحان شهري 3 السابع

 حضوري

 الثامن

الموجات -حركيات الشبيكه فهم موضوع المحاضرة 3
-المرنة واالزاحات الذرية

- اهتزازات الشبيكه تكمية
االستطارة الغير مرنة 

 -للفوتونات بوساطة الفونونات
االستطارة الغير مرنة 
للنيوترونات بوساطة 

 -الفونونات

Meet+PDF+   
power  point 

 امتحان الكتروني او

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
انماط االهتزاز لشبيكة خطية  وع المحاضرةفهم موض 3

 احادية الذرات

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
   +Meet+PDF  -السرع في الحركة الموجية فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
و تروني اامتحان الك

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الحادي عشر
انماط االهتزاز لشبيكة خطية  فهم موضوع المحاضرة 3

 راتالذثنائية 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
الفرع الصوتي لشبيكة خطية  فهم موضوع المحاضرة 3

الفرع السمعي -ثنائية الذرات
 خطية ثنائية الذراتلشبيكة 

Meet+PDF+   
power  point  

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 عشرالثالث 
العيوب –العيوب البلورية  فهم موضوع المحاضرة 3

                                    العيوب الخطية-النقطية

Meet+PDF+   
power  point 

+video 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
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 البنية التحتية  .11

 0222وري الجمال يحيى ن.فيزياء الحاله الصلبة ،د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 .1191مؤيد جبرائيل يوسف .ني دفيزياء الحاله الصلبة الجزء االول والجزء الثا -1 (  المصادر)رئيسية ـ المراجع ال2
0- Introduction to solid state ,  Charles kittle 

3-FUNDAMENTALS OF SOLID STATE ENGINEERING, 2nd Edition, 
Manijeh Razeghi , 2006. 

 شاكر جابر.صبحي سعيد الراوي ، د.ء الحالة الصلبة ، دفيزيا-4
 0222مد فؤاد باشا، القاهرة ،اح. محمد امين سلمان ،د.فيزياء الجوامد ، د-5
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
-أحمد الغامدي . د.أ-جامعة أم القرى  يسري مصطفى. د.أفيزياء الجوامد  -1

 جامعة الملك عبد العزيز

 عبدالفتاح احمد الشاذلي.د 1ج فيزياء الجوامد -2

مواقع االنترنيت , اللكترونيةراجع اب ـ الم

.... 
  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية

 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 21

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , يع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعمليةادراج مواض

 
 

العيوب السطحية والعيوب  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع عشر

 الحجمية

Meet+PDF+   
power  point 

+video 

 اسئلة شفوية

او   امتحان الكتروني   امتحان شهري 3 الخامس عشر

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 26/6/0202 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                 سعدي محمودوقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                                  شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0202/ 6/            :  التاريخ                                                 6/0202/            : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 معيواألداء الجاضمان الجودة شعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة االستفادة القصوى من ال تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  خرى لخارجية األالمؤثرات ا .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(شخصيال بلية التوظيف والتطوراألخرى المتعلقة بقا المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 PHY200 لرابعةا

 
فيزياء الحالة الصلبة 

 (متقدمة)

3  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 ردية من البرنامج الخاضعة للتقييملمخرجات التعلم الفالمربعات المقابلة يرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية عامة ارات الالمه

ألخرى المهارات ا )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 نجاة احمد دحام .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 PHY422/ (متقدمة) فيزياء الحالة الصلبة/ رابعةالمرحلة ال رمز المقرر/ اسم  .2
 

 

 لكتروني ا -ي حضور  أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)صلي ف السنة/ الفصل  .4

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   فيزياء الحالة الصلبةمادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

اشباة الموصالت، ، الخواص المغناطيسية للمواد الصلبة ، الخواص البصريه عن عض المهارات الطلبة ب

ك الخواص في المجاالت الصناعية والطبية وكيفية استعمال تل النانو فيزياء،للمواد الصلبة ، التوصيل الفائق

 كريةوالعس

 .لعراقفي ا ء الحالة الصلبةفيزيافي مجال ومتخصصة  كفؤةإعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . ةالمتاحالتعلم فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   لمعرفيةهداف ااأل -أ

 .حالة الصلبةال فيزياءالعملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  الفيزياوية واعماله وتفسير الظواهرن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا نتقدي أن  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررة بالخاصال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,حلوال وتعليال للظواهر الفيزياويةأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .لها  العمليالتحليل النظرية والفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . فيزيائي بمنظور والظواهر  الواقع  تمكين الطلبة من تحليل     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  ة القاء المحاضراتطريق -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
  .كل فصلالخاصة ب حل الواجبات  -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)ب مهارة التفكير بحسب قدرة الطال -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

ا قبل يتخذ القرار الذي يحدد الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيد) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (إلى الحل المطلوب التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول

 

  
 (.مهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ال) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1د

 لمشكلةا لحلادئ جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبو التحليل والتحقيق -  2د

 .الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد    -3د

 .TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -4د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 التقييم طريقة طريقة التعليم

 االول

املوصالت والعوازل واشباة  فهم موضوع المحاضرة 3
بعض خصائص  –املوصالت 

تفسري  -اشباه املوصالت
خصائص اشباه املوصالت 

 الفجوة-الذاتية

Meet+PDF+   
power  point  

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
يف اشباه  تركيز حامالت التيار فهم موضوع المحاضرة 3

حتركية شبه  -موصالت ذاتيه
 موصل ذايت

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

–اشباة موصالت املطعمة  فهم موضوع المحاضرة 3
اشوائب -الشوائب الواهبة

التاين احلراري للواهبات  -املتقبلة
 تواملتقبال

Meet+PDF+   
power  point + 

video 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
التوصيل الكهربائي الشباه  فهم موضوع المحاضرة 3

موصالت مطعمه عند درجات 
 p-n ملتقى -حراره واطئه

Meet+PDF+   
power  point 
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 0222يحيى نوري الجمال .فيزياء الحاله الصلبة ،د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 .1191مؤيد جبرائيل يوسف .فيزياء الحاله الصلبة الجزء االول والجزء الثاني د -1 (  المصادر)رئيسية مراجع الـ ال2
0- Introduction to solid state ,  Charles kittle 

3-FUNDAMENTALS OF SOLID STATE ENGINEERING, 2nd Edition, 
Manijeh Razeghi , 2006. 

 شاكر جابر.ي سعيد الراوي ، دصبح.فيزياء الحالة الصلبة ، د-4
 0222احمد فؤاد باشا، القاهرة ،. محمد امين سلمان ،د.فيزياء الجوامد ، د-5
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
-أحمد الغامدي . د.أ-جامعة أم القرى  يسري مصطفى. د.أفيزياء الجوامد  -1

 عة الملك عبد العزيزجام

 عبدالفتاح احمد الشاذلي.د 2ج و1جفيزياء الجوامد -2

مواقع االنترنيت , اللكترونيةب ـ المراجع ا

.... 
  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية
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Moor\'s Lawوبوت،نان   
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Nanocomposites ،
  بلورات النانو

Nanocrystals   ،
  جسيمات النانو

Nanoparticles ،
  سيمات النانوج

Nanoparticles علم ،
، Nanoscience النانو
 النانو تقنية

Nanotechnology ،
صدفات النانو 

،Nanoshells ، 

Meet+PDF+   
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النقاط الكمية ،بعض التطبيقات 
 احلالية لتقنية النانو

Meet+PDF+   
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية العلوم:  المعهد/ ةالكلي   
 قسم الفيزياء :    القسم العلمي    
 6/0209/ 91:  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :داء الجامعيواألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامجويصاحبه وصف . تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 
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  المركز /  علميالقسم ال .2
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  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 
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 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 
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 -4ج   
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 ت التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (لشخصيوالتطور ا

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 سفيان حواس حميدي. م: دريسياسم الت

 وصف المقرر
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 II  /PHY223حاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

 حظوري - الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2121( كورسات ) فصلي  السنة/ الفصل  .5

 فقط األولللكورس ساعة   56 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-19 ريخ إعداد هذا الوصف تا .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
- 1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

-  1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

- 1د

- 2د

- 3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية العلوم:  المعهد/ ةالكلي   
 قسم الفيزياء :    القسم العلمي    
 6/0209/ 91:  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :داء الجامعيواألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامجويصاحبه وصف . تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 نامج األكاديميأهداف البر .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 ئق التقييم طرا     

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 ت التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (لشخصيوالتطور ا

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 سفيان حواس حميدي. م: دريسياسم الت

 وصف المقرر

 

 

  كلية العلوم  –تكريت  جامعة عليميةالمؤسسة الت .1

 قسم علوم الفيزياء    المركز/  علمي ال  القسم .2

 PHY112/  الميكانيك رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني -حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2121( كورسات ) فصلي  السنة/ الفصل  .5

 فقط األولللكورس ساعة  56 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-19 ريخ إعداد هذا الوصف تا .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
- 1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

-  1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

               راجع التي يوصى بها  ـ الكتب والما

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

- 1د

- 2د

- 3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية العلوم:  المعهد/ ةالكلي   
 قسم الفيزياء :    القسم العلمي    
 6/0209/ 91:  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :داء الجامعيواألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامجويصاحبه وصف . تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 نامج األكاديميأهداف البر .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 ئق التقييم طرا     

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 ت التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجا 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (لشخصيوالتطور ا

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 سفيان حواس حميدي. م: دريسياسم الت

 وصف المقرر

 

 

  كلية العلوم  –تكريت  جامعة عليميةالمؤسسة الت .1

 قسم علوم الفيزياء    المركز/  علمي ال  القسم .2

 II  /PHY213حاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

  الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2121-2121( كورسات ) فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة   28 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
- 1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

-  1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 ييم طرائق التق     

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

- 1د

- 2د

- 3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات سبو األ

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 81/6/0208 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                 وقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                                  شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0208/ 6/ 02 :  التاريخ                                                 02/6/0208     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

  المؤسسة التعليمية .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 .(شخصيالاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 ف المقررموذج وصن

 ياسين حميد محمود .د.م.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 / لفيزياء البصريات ا رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 عةسا 61  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وكما يتم اكساب  بصرية  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء الفيزياء المادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

والبصرية التي تجعلهم ملمين عن االجهزة البصرية انواعها واشكالها وطريقة عملها الطلبة بعض المهارات 

كالتداخل والحيود واالستقطاب اليومية ، واضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية بأهم الم

 .وكيفية التعامل مع هكذا امور والمصادر الضوئية انواعها وطرق عملها واهميتها 

 
 .في العراق  البصرية  الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .امجالبرن



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رمقرات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .البصرية  العملي في الفيزياءالنظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةجهزة اات االصول االاالستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتهاالبصرية  الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,البصرية حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية أن يبتكر الطالب  - 1ب

 .العملية والتكيف على حل المشاكل البصرية النظرية والفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . فيزيائي بمنظور والظواهر  من تحليل الواقع  تمكين الطلبة     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 . المحاضرات العملية -4

 
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .ية االمتحانات اليوم -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
 اعداد تقارير  -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى ومااا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

يرمز ألعلى مستويات  مصطلح( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  



  
 8الصفحة 

 
  

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .كالمعلى التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 البصريات الفيزيائية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صبحي كمال حسون    +بتول حميد فرج  +حسن محمد جواد.د 

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات عاألسبو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
الظواهر البصرية وطبيعة  فهم موضوع المحاضرة 2

 الضوء 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
–التوافقية  االمواج-ءسرعة الضو فهم موضوع المحاضرة 0

الكهرومغناطيسية االمواج 

 ظاهرة دوبلر 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
-انواعه–االستقطاب  فهم موضوع المحاضرة 0

قانون –مرور الطاقة 

التربيع العكسي زاوية 

 بروستر 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

وري تحريري او حض

  شفوي

 الرابع
االستقطاب باالنكسار  فهم موضوع المحاضرة 0

  – المزدوج
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  0

مختبرية جديدة تمكنهم 

من اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

   +Meet+PDF االستقطاب بالبلورات
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

 –التشاكه والتداخل  امتحان شهري 0 السادس

 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
   +Meet+PDF مبدا التراكب فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  فويش

 الثامن
   +Meet+PDF -تجربة يونك – فهم موضوع المحاضرة 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

   +Meet+PDF نظرية–تجربة مايكلسون  فهم موضوع المحاضرة 0
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
   +Meet+PDF  -التداخل لحزم متعددة ضرةفهم موضوع المحا 0

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

   +Meet+PDF –القدرة التحليلية  فهم موضوع المحاضرة 2
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
   +Meet+PDF نظرية االغشية فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر
   +Meet+PDF طرق اخرى بالتداخل  فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
فاتري –حلقات نيوتن  فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

 بيرو
Meet+PDF+   
power  point 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  امتحان شهري      امتحان شهري 2

 حضوري
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 جينكينز  .ا.بصريات  فرانسيس اساسيات ال (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 سعيد بسيوني الجزيري .د.ا:  د عبد الفتاح احمد الشاالي   .ترجمة  ا

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
Jenkins and White-Fundamentals Of Optics,  

Physics Book 90 
'/ Jenkins and White  

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .ل مستمر وما توصل اليه العلماء، بشك, ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 22/6/2222 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 وقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                                  شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      2222/ 6/ 22 :  التاريخ                                                 22/6/2222     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 البالزما PHY 426 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 المنهجمخطط مهارات 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 عواطف صابر جاسم  .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

 PHY 426/   البالزما - الرابعةالمرحلة   رمز المقرر/ اسم  .2

  الكتروني -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 42  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

التعرف على الحالة وكما يتم  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   البالزمامادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

 .الرابعة للمادة والمفاهيم النظرية والعملية في مجمل التوسع التقني باعتبارها المصدر االبديلة في المستقبل

 
 .في العراق التجريبية الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 . البالزمافيزياء العملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  الفيزياوية الظواهروتفسير واعماله ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الكهرومغناطيسية الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,المختلفةحلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية أن يبتكر الطالب  - 1ب

 . باعتبار البالزما نظام ديناميكي يتحكم به قوى كهرومغناطيسيةالفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب  أن يصمم  - 3ب

باعتبار البالزما هي الحالة االكثر .  فيزيائيبمنظور والظواهر  تحليل الواقع تمكين الطلبة من      -4ب

 شيوعا للمادة عند درجات الحرارة العالية

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
  .لطريقة القياسية ا -3

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
 اعداد تقارير  -3
 اعداد الواجبات اليومية وحلها في المحضرات الالحقة -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد الهدف من ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -  3

 العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحةالدافعية على     -4د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
البالزما    تعريف فهم موضوع المحاضرة 2

وأهميتها أهم تفاعالت 

 االندماج النووي

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
المولدات المغناطو  فهم موضوع المحاضرة 2

 ’هيدروديناميكية 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
معادالت ماكسويل   فهم موضوع المحاضرة 2

  نظرية بونتك .
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
توزيع السرعات لجزيئات  فهم موضوع المحاضرة 2

توزيع ماكسويل )الغاز  

 , ( بولتزمان 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي

 الخامس
اطالع الطلبة على اجهزة  2

مختبرية جديدة تمكنهم 

من اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

ساها  التاين ومعادالت

 تردد البالزما/
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

   +Meet+PDF  امتحان شهري 2 السادس
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
حركة الجسيم المشحون  فهم موضوع المحاضرة 2

في المجاالت 

الكهرومغناطيسية 

اشتقاق معادالت الجسيم /

المشحون في المجاالت 

 الثابتة

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
الحركة في مجال غير  فهم موضوع المحاضرة 2

ومسارات   متجانس 

 .الجسيمات المشحونة 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

دالة / دراسة البالزما كغاز فهم موضوع المحاضرة 2

حساب المعدل / التوزيع

 معادلة بولتزمان /

Meet+PDF+   
power  point 

او  امتحان الكتروني

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
 معادلة بولتزمان  فهم موضوع المحاضرة 2

نموذج كروك /فالسوف 

  للتصادمات 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الحادي 

 عشر

اخماد النداو وسير  فهم موضوع المحاضرة 2

الموجات داخل البالزما  

للموجات  اخماد النداو/

 المستعرضة 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
جهد ديباي ومسافة  فهم موضوع المحاضرة 2

الحجب وطول ديباي 

 زمن االسترخاء /

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر
   +Meet+PDF صفيحة جدار البالزما   موضوع المحاضرةفهم  2

power  point 
امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
   +Meet+PDF البالزما كمائع  فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

power  point 
 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  امتحان شهري      امتحان شهري 2

 حضوري
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 د رحمن رستم عبدهللا/ د عاصم عبدالكريم عزيز )فيزياء البالزما  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Plasma physics and controlled fusion  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
Plasma physics in theory and application   

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 15

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعمليةادراج مواضيع 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ٛخانًؤصضخ انزؼهًٛ .1

  / انًشكز  ؼهًٙانمضى ان .2

أ اصى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحد انيخشخب  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 ٔانمًٛٛخ .انٕخذاَٛخ  األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 ضبُاء هحوىد علٍالتذرَسٍ: م.م. اسن 

 وصف الوقرر

 

 

 انؼهٕو كهٛخ–ركشٚذ خبيؼخ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انفٛزٚبءػهٕو لضى     / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 PHY316يصفٕفبد(/ سٚبضٛبد) اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 )كٕسصبد(فصهٙ  نفصم / انضُخا .5

 33 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 19/6/2321 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

فكرة عامة عن املصفوفات وامهية هذا املقرر لألقسامغري االختصاص, وكما يتم تعليم الطلبة دور املصفوفات يف اجلوانب ايصال  -1
فيزايئي اخر يف  تغريمتية أو اي ية مثل الدارات الكهرابئية ملعرفة وحساب التيار الساري أو معرفة الفولوالتطبيقات الفيزايئ

 الدائرة , وكذلك تستخدم يف التطبيقات امليكانيكية حلساب القوى, ويف كثري من اجملاالت التطبيقية االخرى 

  
 يف العراق  صفوفاتت كفوءة ومتخصصة يف جمال املمالكاإعداد  -2

 
 
 
 

 

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خ

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .13

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٍ انًصفٕفبدٔانُظشٚبد ػ ًجبدئانٔ انًؼشفخ ٔانًؼهٕيبد  اكزضبة انطالة -1أ

 انًزؼهمخ ثبنًصفٕفبد فٓى ْزا انًؼبسف ٔانسمبئك-2أ

 انمذسح ػهٗ رصُٛف ْزِ انسمبئك -3أ
 ثُبء يفبْٛى ٔرؼًًٛبد ػٍ انًصفٕفبد-4أ
   يدبل ػًهّ ٙانًصفٕفبد ف ضزطٛغ سثظ اٌ ٚ -5أ

 

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚجزكش انطبنت زهٕل نهًصفٕفبد اٌ  – 1ة

 انطبنت يفٕٓو انًصفٕفبد يؼشفخ  – 2ة

 ٔٚسبٔل اٚدبد زهٕل نٓب ٚصًى انطبنت انًصفٕفبداٌ  – 3ة

 ٍ زم انًضبئم انسٛبرٛخ ثبصزخذاو انًصفٕفبدرًكٍٛ انطهجخ ي    -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انمبء انًسبضشاد االنكزشَٔٛخ طشٚمخ  -1

 انطالثٛخانًدبيٛغ  -2

 انمٛبصٛخ انطشٚمخ  -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 انشٓشٚخ االيزسبَبد  -1
 انٕٛيٛخ االيزسبَبد  -2
 انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْٙاالصئهخ  -3
 نًُبلشبدا -4

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 (Lets Think about Thinking Ability)يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطبنت -1ج

نت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف يهًٕس )لذساد انطبْٕ ْزِ انًٓبسح ْٕ اٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب يٍ انٓذف 

 ثشكم يؼمٕل ٛش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش كفزٚدت ان

انز٘ ٚسذد  يٓبسح انزفكٛش انؼبنٛخ )انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا لجم اٌ ٚزخز انمشاس -2ج

 زٛبح انطبنت(

)يصطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد  (Critical Thanking)اصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى  -3ج

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف انٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب نهٕصٕل انٗ انسم انًطهٕة(
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 انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ فٙ انكالو  -1د

 TEAMWORKًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ ؼانؼًم اندًبػٙ ان-2د

 ًشكهخ صٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نأبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ  نزانًؼهٕي انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ-3د

 انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ  ٚذذانذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح, ٔرس   -4د
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 التوجد  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

من اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية  شورةنواالحباث العلمية املالكتب  )انًصبدس(  خغ انشئٛضٛخ ـ انًشا2
 الرصينة 

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
جملة تكريت شوم نظرايت ومسائل املصفوفات, كتاب املصفوفات, ملخصات 

 للعلوم الصرفة 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

ٕضٕع يفٓى  2 االٔل

 انًسبضشح
ايزسبٌ  Meet+pdf انًصفٕفبديفٕٓو 

انكزشَٔٙ أ 

 شفٕ٘

يٕضٕع فٓى  2 انثبَٙ 

 انًسبضشح
امتحان الكرتوين او  Meet+pdf انًصفٕفبدإَاع 

 شفوي

يٕضٕع فٓى  2 انثبنث

 انًسبضشح 
ػهٗ انؼًهٛبد 

 انًصفٕفبد

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

يٕضٕع فٓى  2 انشاثغ

 انًسبضشح 
ٔإَاع  انًصفٕفبديسذد 

 انًسذداد

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

 ةشفويسئلة ا Meet+pdf انًسبضشح انضبثمخخ يُبلش يُبلشخ 2 انخبيش

امتحان الكرتوين او  الكرتوينامتحان  شٓش٘ايزسبٌ  ايزسبٌ 2 انضبدس
 شفوي

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf  انًصبزجخخ ًصفٕفان انًسبضشحفٓى  2 انضبثغ
 شفوي

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf انًصفٕفخيؼكٕس  انًسبضشح ى فٓ 2 انثبيٍ
 شفوي

انًؼبدالد ثطشٚمخ زم  شحضبانًسفٓى  2 انزبصغ

 شايشززف ك

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

ثطشٚمخ  انًؼبدالدزم  انًسبضشحفٓى  2 انؼبشش

 زف كبٔسز

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

انسبد٘ 

 ػشش
 ةشفوي سئلةا Meet+pdf يُبلشخ  يُبلشخ 2

 امتحان الكرتوين  Meet+pdf شٓش ثبَٙايزسبٌ  ايزسبٌ 2 ػششانثبَٙ 

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf انمٕٖيصفٕفخ  انًسبضشحفٓى  2 ػششانثبنث 
 شفوي

 ٔاصززكبسيُبلشبد  يُبلشبد 2 ػششانشاثغ 

 كبيم انًُٓح

Meet+pdf ةشفويسئلة ا 

انخبيش 

 ػشش
 امتحان الكرتوين  Meet+pdf بيمش ايزسبٌ سبٌايز 2



  
 11الصفحت 

 
  

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 تياالفرتاضية االلكرتونية , مراجع رصينة من االنرتناملكتب  

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .13

 صُٕٚب25%  

 ثشكم يضزًش رٕصم انّٛ انؼهًبء, يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيبادساج 

 

 

 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ٛخانًؤصضخ انزؼهًٛ .1

  / انًشكز  ؼهًٙانمضى ان .2

أ اصى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساصٙ  .5
 صُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحد انيخشخب  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 ٔانمًٛٛخ .انٕخذاَٛخ  األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أٔ انًضبق سيز انًمشس أٔ انًضبق انًشزهخ انذساصٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 
 انًؼٓذ(انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ررهز الوقر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 اسن التذرَسٍ: م.م. ضبُاء هحوىد علٍ

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو–خبيؼخ ركشٚذ  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 لضى ػهٕو انفٛزٚبء    / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 PHY326( رفبضهٛخ ؼبدالدسٚبضٛبد)ي اصى / سيز انًمشس .3

 انكزشَٔٙ أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 فصهٙ )كٕسصبد( انفصم / انضُخ .5

 33 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 19/6/2321 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

عادالت التفاضلية وامهيتها حيث تساعدان يف وصف الظواهر اليت توجد هبا معدالت تغري وتقدمي ن املايصال فكرة عامة ع -1
املوسيقية او  دواتمثل  الدوائر الكهرابئية وكيفية سريان التيار يف االسالك كذلك صوت االوصف لطريقة عمل هذا التغري 

ومنهم كوكب االرض حول الشمس يف نظام مشسي متناسق  املوجات التوافقية البسيطة اليت تظهر هبا, كيفية دوران الكواكب
 يتم التعبري عنه مبعادالت تفاضلية , كذلك اغلب الظواهر نستطيع التعبري عنها مبعادالت تفاضلية 

  

 ة ومتخصصة يف جمال املصفوفات يف العراق ت كفوءإعداد مالكا -2

 
 
 
 

ذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر ه

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .13

  خ ْذاف انًؼشفٛاأل -أ
 انًؼبدالد انزفبضهٛخ ٍجبدئ ٔانُظشٚبد ػٔانً اكزضبة انطالة انًؼشفخ ٔانًؼهٕيبد  -1أ

 بنًؼبدالدانسمبئك انًزؼهمخ ثبسف ٔفٓى ْزا انًؼ-2أ

 انمذسح ػهٗ رصُٛف ْزِ انسمبئك -3أ
 ؼبدالد انزفبضهٛخًُبء يفبْٛى ٔرؼًًٛبد ػٍ انث-4أ
 يدبل ػًهّ   ظبْشح ضًٍ فٙاصزخذاو انًؼبدالد ٛغ اٌ ٚضزط -5أ

 

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخسارانًٓباألْذاف   -ة 

 ؼبدالدًاٌ ٚجزكش انطبنت زهٕل نه – 1ة

  ؼبدالد ٔإَاػٓب بنت يفٕٓو انًيؼشفخ انط – 2ة

 ٔٚسبٔل اٚدبد زهٕل نٓب ؼبدنخ رفبضهٛخاٌ ٚصًى انطبنت انً – 3ة

 ًؼبدالدرًكٍٛ انطهجخ يٍ زم انًضبئم انسٛبرٛخ ثبصزخذاو ان    -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ضشاد االنكزشَٔٛخ طشٚمخ انمبء انًسب -1

 انًدبيٛغ انطالثٛخ -2

 انطشٚمخ انمٛبصٛخ  -3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االيزسبَبد انشٓشٚخ  -1
 االيزسبَبد انٕٛيٛخ  -2
 االصئهخ انشفٓٛخ اثُبء ٔلذ انًسبضشح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انؼصف انزُْٙ -3
 انًُبلشبد -4

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 (Lets Think about Thinking Ability)نت يٓبسح انزفكٛش ثسضت لذسح انطب-1ج

انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ اٌ ٚؼزمذ انطبنت ثًب ْٕ يهًٕس )لذساد انطبنت( ٔفٓى يزٗ ٔيبرا ٔكٛف 

 ٚدت انزفكٛش ٔٚؼًم ػهٗ رسضٍٛ انمذسح ػهٗ انزفكٛش ثشكم يؼمٕل 

لجم اٌ ٚزخز انمشاس انز٘ ٚسذد يٓبسح انزفكٛش انؼبنٛخ )انٓذف يٍ ْزِ انًٓبسح ْٕ رؼهٛى انزفكٛش خٛذا  -2ج

 زٛبح انطبنت(

)يصطهر ٚشيز ألػهٗ يضزٕٚبد  (Critical Thanking)اصزشارٛدٛخ انزفكٛش انُبلذ فٙ انزؼهى  -3ج

 انزفكٛش ٔانزٙ ٚٓذف انٗ طشذ يشكهخ يب ثى رسهٛهٓب يُطمٛب نهٕصٕل انٗ انسم انًطهٕة(
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 ٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ االفكبس ثٕضٕذ ٔثمخ فٙ انكالو  -1د

 TEAMWORKانؼًم اندًبػٙ انؼًم ثثمخ ضًٍ يدًٕػخ -2د

 انزسهٛم ٔانزسمٛك ٔخًغ انًؼهٕيبد ثشكم يُٓدٙ ٔػهًٙ  نزأصٛش انسمبئك ٔانًجبدئ زال نًشكهخ -3د

 نذافؼٛخ ػهٗ انؼًم ٔانمذسح ػهٗ انًجبدسح, ٔرسذٚذ انفشص ٔٔضغ األفكبس ٔانسهٕل انًطشٔزخ ا   -4د



  
 9الصفحت 

 
  

 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 التوجد  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

الكتب واالحباث العلمية املنشورة من اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية  )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ 2
 الرصينة 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

فٓى يٕضٕع  2 االٔل

 انًسبضشح
ؼبدالد يفٕٓو انً

 ٔسرجزٓب انزفبضهٛخ
Meet+pdf  ٌايزسب

َٙ أ انكزشٔ

 شفٕ٘

فٓى يٕضٕع  2 انثبَٙ 

 انًسبضشح
انًؼبدنخ انزفبضهٛخ ركٍٕٚ 

 ٔزهٓب

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

فٓى يٕضٕع  2 انثبنث

 انًسبضشح 
انًؼبدالد ثفصم زم 

 يزغٛشاد

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

فٓى يٕضٕع  2 انشاثغ

 انًسبضشح 
رتوين او امتحان الك Meet+pdf زدبَضخ انً انًؼبدالدزم 

 شفوي

 دايُبلشخ انًسبضش يُبلشخ 2 انخبيش

 انضبثمخ

Meet+pdf ةشفويسئلة ا 

امتحان الكرتوين او  امتحان الكرتوين ايزسبٌ شٓش٘ ايزسبٌ 2 انضبدس
 شفوي

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf  انًؼبدالد انخطٛخسم ان فٓى انًسبضشح 2 انضبثغ
 شفوي

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf انزبيخانًؼبدالد زم  فٓى انًسبضشح  2 انثبيٍ
 شفوي

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf نخ ثشَٕنٙزم انًؼبد فٓى انًسبضشح 2 انزبصغ
 شفوي

رفبضهٛخ يٍ يؼبدالد  فٓى انًسبضشح 2 انؼبشش

انشرجخ االٔنٗ ٔيٍ 

 دسخبد اػهٗ

Meet+pdf  امتحان الكرتوين او
 شفوي

انسبد٘ 

 ػشش
انًؼبدالد انزفبضهٛخ زم  انًسبضشحفٓى  2

 االَٛخ

Meet+pdf  الكرتوين اوامتحان 
 شفوي امتحان

 امتحان الكرتوين  Meet+pdf ايزسبٌ شٓش ثبَٙ ايزسبٌ 2 انثبَٙ ػشش

امتحان الكرتوين او  Meet+pdf الثالس رسٕٚم فٓى انًسبضشح 2 انثبنث ػشش
 شفوي

يُبلشبد ٔاصززكبس  يُبلشبد 2 انشاثغ ػشش

 انًُٓح كبيم

Meet+pdf ةشفويسئلة ا 

انخبيش 

 ػشش
 ن الكرتوين امتحا Meet+pdf ايزسبٌ شبيم ايزسبٌ 2



  
 11الصفحت 

 
  

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( ش ,.... انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚ) 
سلسلة شوم يف عادالت التفاضلية العادية حلول وتطبيقات , كتاب امل  

 جملة تكريت للعلوم الصرفة , املعادالت التفاضلية

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 املكتب االفرتاضية االلكرتونية , مراجع رصينة من االنرتنيت 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .13

 صُٕٚب25%  

 انسذاثخ ٔيزطهجبد انسٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ, ٔيب رٕصم انّٛ انؼهًبء, ثشكم يضزًش ادساج يٕاضٛغ رزًبشٗ يغ
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 فيزياء رياضية PHY 428 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 المنهج مخطط مهارات

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 عواطف صابر جاسم  .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

 PHY 428/  فيزياء رياضية – الرابعةالمرحلة   رمز المقرر/ اسم  .2

  الكتروني -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 42  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

والتي يمكن ان الرياضيات الالزمة للمرحلة الجامعية المتقدمة بمهارات إلى تزويد الطالب مقررهدف الي-1

دراسة في  ونخلفية قوية ألولئك الذين سوف يستمر بناء، والفيزيائيةلدراسات العليا في العلوم ل تؤهلهه

 .الفيزياء النظرية
 .في العراق التجريبية الفيزياءفي مجال ومتخصصة  كفوءةإعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

  هداف المعرفية األ -أ
  لطرق الفيزياء الرياضيةتمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم  -1أ

لتطبيقات الرياضيات في المشاكل الفيزيائية تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم   -2أ

  المختلفة

الستخدام الطرق الرياضية المختلفة في حل تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم   -3أ

  المسائل

 
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
  .لطريقة القياسية ا -3

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
 اعداد تقارير  -3
 ضرات الالحقةااعداد الواجبات اليومية وحلها في المح -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس الهدف من 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) تراتيجية التفكير الناقد في التعلمإس -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.الشخصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -  3

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 البنية التحتية  .11

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

 المقرربنية  .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

مقدمة عن الدوال  فهم موضوع المحاضرة 2
الخاصة وأهميتها في 

 الفيزياء

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
   +Meet+PDF دالة كاما المحاضرة فهم موضوع 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
   +Meet+PDF دالة بيتا فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
دالة الخطأ وتقريب  فهم موضوع المحاضرة 2

 ستيرلنك
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
   +Meet+PDF متسلسالت القوى فهم موضوع المحاضرة  2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي
   +Meet+PDF امتحان شهري امتحان شهري 2 السادس

power  point 
امتحان الكتروني او 

 حضوري

   +Meet+PDF الدوال الدورية  فهم موضوع المحاضرة 2 السابع
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
 معامالت فوريير فهم موضوع المحاضرة 2

 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

   +Meet+PDF كاوسطريقة   فهم موضوع المحاضرة 2
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
مقدمة في التحليل  فهم موضوع المحاضرة 2

 العقدي 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

ايجاد معدل الدالة في  فهم موضوع المحاضرة 2
 فترة معينة

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
   +Meet+PDF طريقة كرامر فهم موضوع المحاضرة 2

power  point 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر
المعادالت التفاضلية  فهم موضوع المحاضرة 2

 الجزئية
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي
   +Meet+PDF دالة بسل فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

power  point 
 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  االمتحان الثاني امتحان شهري 2

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

2- Calculus Early Transcendentals by G. Thomas 

 
)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
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  

 
 /http://ocw.mit.edu/courses/mathematics  ....االنترنيت مواقع , ب ـ المراجع االلكترونية

 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 15

 .مستمر وما توصل اليه العلماء، بشكل , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 

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


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 22/6/2222 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 سعديوقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                                  شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      2222/ 6/ 22 :  التاريخ                                                 22/6/2222     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 فيزياء رياضية PHY 428 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 المنهج مخطط مهارات

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 عواطف صابر جاسم  .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

 PHY 428/  فيزياء رياضية – الرابعةالمرحلة   رمز المقرر/ اسم  .2

  الكتروني -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 42  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

والتي يمكن ان الرياضيات الالزمة للمرحلة الجامعية المتقدمة بمهارات إلى تزويد الطالب مقررهدف الي-1

دراسة في  ونخلفية قوية ألولئك الذين سوف يستمر بناء، والفيزيائيةلدراسات العليا في العلوم ل تؤهلهه

 .الفيزياء النظرية
 .في العراق التجريبية الفيزياءفي مجال ومتخصصة  كفوءةإعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

  هداف المعرفية األ -أ
  لطرق الفيزياء الرياضيةتمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم  -1أ

لتطبيقات الرياضيات في المشاكل الفيزيائية تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم   -2أ

  المختلفة

الستخدام الطرق الرياضية المختلفة في حل تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم   -3أ

  المسائل

 
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
  .لطريقة القياسية ا -3

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
 اعداد تقارير  -3
 ضرات الالحقةااعداد الواجبات اليومية وحلها في المح -4
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس الهدف من 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  مهارة التفكير -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) تراتيجية التفكير الناقد في التعلمإس -3ج

 (التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.الشخصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1

 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -  3

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 المقرربنية  .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

خواص / المحددات  فهم موضوع المحاضرة 2
المحددات /المحددات 

والمعادالت الخطية في 
 الفيزياء

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني

النطبيقات حول  فهم موضوع المحاضرة 2
المحددات وحل التمارين 

 /الخاصة بالتطبيقات 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

تطبيق قانون كيرشوف  فهم موضوع المحاضرة 2
للدوائر الكهربائية  

 كمحددات 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

انواعها مع / المصفوفات  فهم موضوع المحاضرة 2
محدد / االمثلة 

 المصفوفة  

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

اطالع الطلبة على اجهزة  2

مختبرية جديدة تمكنهم 

من اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

منقول المصفوفة  
/ معكوس المصفوفة 

 المصفوفات المتعامدة 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

   +Meet+PDF امتحان شهري  امتحان شهري 2 السادس
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
المميزة والقيم  المعادلة فهم موضوع المحاضرة 2

الذاتية والمتجهات 
 الذاتية 

 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن

دوال التوزيع باستخدام  فهم موضوع المحاضرة 2
معادالت الكرانج  
 / كتطبيقات رياضية 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
طريقة التعويض  فهم موضوع المحاضرة 2

 ومعامالت الكرانج 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر

توزيع ماكسويل بولتزمان  فهم موضوع المحاضرة 2
والتوصل الى معامالت 

 الفا 
 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الحادي 

 عشر

استخدام /معادلة برنولي فهم موضوع المحاضرة 2
المعادلة في حل 

 المعادالت التفاضلية 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 البنية التحتية  .11

 .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 الرئيسية 2
 

2- Calculus Early Transcendentals by G. Thomas 

 
)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
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  

 
 /http://ocw.mit.edu/courses/mathematics  ....االنترنيت مواقع , ب ـ المراجع االلكترونية

 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 15

 .مستمر وما توصل اليه العلماء، بشكل , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 

 الثاني عشر

العالقات والمفاهيم  فهم موضوع المحاضرة 2
االساسية  الفيزياوية

للدوائر الكهربائية 
 المستمرة والمتناوبة 

 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث عشر

المعادالت التفاضلية غير  فهم موضوع المحاضرة 2
المتجانسة وتحويلها الى 
 معادلة تفاضلية متجانسة

Meet+PDF+   
power  point 

الكتروني او امتحان 

تحريري او , حضوري

  شفوي

   +Meet+PDF اختبار الجذر النوني  فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر
power  point 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  االمتحان الثاني امتحان شهري 2

 حضوري

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


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  الجامعة    
 :  المعهد/ ةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  يةالمؤسسة التعليم .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .والقيمية الوجدانية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهدالمتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 هناء عيسى جاسم. د. م: اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 فيزياءقسم علوم ال    زالمرك/  علمي القسم ال .2

 PH425/الطبيةالفيزياء  رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

، وكما يتم اكساب  لطلبة المرحلة الرابعةواهمية هذا المقرر  لطبيةيزياء االفعامة عن  فكرةايصال   -1    

التي تجعلهم ملمين بأهم والمعلومات عن االجهزة الطبية ذات الفكرة الفيزيائية الطلبة بعض المهارات 

 .ا اموروكيفية التعامل مع هكذاليومية العملية العلمية والمواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة 

 
 .في العراق  الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 .في الفيزياء علمي الن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

 االجهزة ذات االصول الفيزياوية االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الفيزياويةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية  بشئ من الحداثة واالبداعأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .والتكيف على حل المشاكل  الفيزياء الطبيةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزياويةمخططا لدراسة المفردات  طالبال أن يصمم  - 3ب

 .بمنظور فيزياوي تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 .المحاضرات العملية -4

 
 طرائق التقييم      

 .متحانات الشهرية اال -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) لموس الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو م

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .ار بوضوح وثقة في الكالمعلى التعبير عن األفكالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
جهاز االشعة  فهم موضوع المحاضرة 2

 السينية
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
+Meet  جهاز الفلوروسكوبي فهم موضوع المحاضرة 2

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
+Meet جهاز السونار فهم موضوع المحاضرة 2

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
جهاز الرنين  فهم موضوع المحاضرة 2

 المغناطيسي
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

طلبة على اجهزة اطالع ال 2

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

تكملة الرنين 

  المغناطيس
 اسئلة شفوية حضوري

جهاز المفراس  امتحان شهري 2 السادس

  الحلزوني
امتحان الكتروني او  حضوري

 حضوري

 السابع
تكملة جهاز  فهم موضوع المحاضرة 2

 المفراس الحلزوني
Meet+

PDF 
ان الكتروني او امتح

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن

استالم تقارير  فهم موضوع المحاضرة 2

بالجهزة 

الطبيةومناقشة 

اسئلة واستفسارات 

 الطلبة

Meet+
PDF 

 

 التاسع
+Meet  الطب النووي فهم موضوع المحاضرة 2

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
+Meet الطب النووي فهم موضوع المحاضرة 2

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

+Meet امتحان شهري فهم موضوع المحاضرة 2
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثاني 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري اجهزة الليزر الطبية فهم موضوع المحاضرة 2

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري تكملة اجهزة الليزر فهم موضوع المحاضرة 2

تحريري او , حضوري

  شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  2

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 

طرق الوقاية من 

االشعاعات الصادرة 

عن بعض الجهزة 

 الطبية

 ئلة شفويةاس حضوري
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

– اجهزة التشخيص الطبية/شبكة الفيزياء التعليمية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 غزة-جامعة االزهر-حازم سكيك 

               جع التي يوصى بها  ـ الكتب والمراا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 .، مجلة تكريت للعلوم الصرفة اساسيات الفيزياء

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 25

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 

 

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 2

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 02/6/0202 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                   :                                    التوقيع    
                 سعدي محمودوقاص  .د.م   : المعاون العلمي سما                          شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0202/ 6/ 02 :  التاريخ                                                 02/6/0202     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

  عمر صابر مصطفى. م.م:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

  PHY / جبر خطي رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 31  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

بالنسبة الختصاص الفيزياء وكيف  واهمية هذا المقرر الجبر الخطيمادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

ليتمكن من استخدامها  وتطبيقها   الى تطبيقاتهاطرق التفاضل والتكامل باإلضافة   تمكين الطالب من استخدام

ملمين بابهم األدوات وطرق الرياضية التي ممكن يواجهوها خالل   التي تجعل الطلبة  في  المسائل فيزيائية 

 مسرتهم العلمية 

 .في العراقبمختلف أشكالها  ةرياضيات دراسة المجاالت الفي كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

 الرياضيات واهميته بالنسبة للعلوم الفيزياء وبقية العلوم االخرى دور  تعليم الطالب -3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال اتمخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 . الرياضياتمادة العملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 . .و ودراسات علمية مارسة ما تعلمه من قواعدن يعتاد على ما -2أ
 .   وتحقيقها عمليا في أيجاد الحلول المناسبة  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -3أ
 .مما يساعد على تطوير الطالب مستقبال وطرق حلها  رياضية الأن يحيط علما بالمصطلحات    -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 للمسائل الفيزيائية التي تواجهه من خالل حلها رياضيا حلوالأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .وكيف  تخطي المعوقات التي يواجه في مجالهالنظرية الرياضيات معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

و دقيق  من خالل  بأسلوب جديد  رياضياتمفردات مادة المخططا لدراسة  الطالب أن يصمم  - 3ب

بناء قاعدة علمية متينة للطالب في بداية دراستة الجامعية يرتكز عليها عند محاولته تطوير نفسة بهذا 

 .المجال

 . علمي دقيق مادة الرياضياتتمكين الطلبة من      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 حل تمارين بشكل مستمر   -2
 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .( Quiz) االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  االستقبال  -1ج
 نواتج تتراوح و ودراستها ومجاالتها رياضياتال مادة بموضوع اهتماما طالبال يُبدي المستوى هذا في

 .التقبل إلى وصوال و االهتمام إلى البسيط بالوعي مرورا التعليم

  االستجابة  -2ج
 . الدراسة مادة حيال موقفا يتخذ بحيث المشاركة، إلى الطالب هتماما مستوى يتعدى وهنا

  القيمي الحكم  -3ج
 .الطالب شخصية على تأثير لها قيمة للموضوع، قيمة إعطاء خالل من أعلى مستوى إلى طالبال ينتقل وهنا

 القيمي التنظيم -4ج

 و به خاصة مفاهيم المتعلم يشكل بحيث التجميع، و الربط و المقارنة على يعتمد طالبلل قيمي نظام بناء يعني

 .بالقيمة متعلقة

  بالقيمة الوسم أو التطبيع -5ج

 يمكنه و سلوكياته، في مؤثرة تكون و غيره عن طالبال تميز كصفة القيمة تتشكل حيث األعلى المستوى هو و

 .حياته نمط خاللها من يطور أن
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة  -1د

  TEAMWORK مجموعة ضمن بثقة العمل الجماعي العمل -2د
   العلمية التطورات متابعة 3د

  .المطروحة والحلول األفكار ووضع الفرص وتحديد المبادرة، على والقدرة العمل على الدافعية    -4د

  .المتقدمة الجامعات من المقدمة المباشرة الحلقات عبر المتعددة الحوارات في المشاركة -5د
 المشتركة السمنارات عبر المهارات ونقل والخارجية الوطنية العلمية المؤتمرات في المشاركة  - 6د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

 مقدمة عن االشتقاق فهم موضوع المحاضرة 2

 
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
 

 الثاني
االسئلة الشفهية اثناء وقت  Meet+PDF طرق االشتقاق فهم موضوع المحاضرة 0

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثالث
االسئلة الشفهية اثناء وقت  Meet+PDF قانون السلسلة فهم موضوع المحاضرة 0

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع

 تطبيقات المشتقة فهم موضوع المحاضرة 0

التزايد  -

 والتناقص

  التقعر والتحدب -

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الخامس

 تطبيقات المشتقة فهم موضوع المحاضرة 0

ايجاد القيمة  -

  الوسطى

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 السادس
 فهم موضوع المحاضرة 0

+ 

 امتحان شهري

 مقدمة عن التكامل

 
Meet+PDF  او امتحان الكتروني

 حضوري

 السابع
 طرق التكامل فهم موضوع المحاضرة 0

 طريقة التجزئة -
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثامن
 طرق التكامل فهم موضوع المحاضرة 0

 تجزئة االس -

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 التاسع

 طرق التكامل فهم موضوع المحاضرة 0

التعويض  -

بالدوال 

 المثلثية

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 العاشر

 طرق التكامل   فهم موضوع المحاضرة 0

باستخدام  -

الكسور 

 الجزئية

Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الحادي 

 عشر

 طرق التكامل فهم موضوع المحاضرة 2

 اكمال المربع -
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 

 

 
االسئلة الشفهية اثناء وقت  Meet+PDF طرق التكامل فهم موضوع المحاضرة 2 الثاني عشر

 المحاضرة
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 البنية التحتية  .11

 تفاضل النتقدم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 Calculus , Anton , Bivens, Davis , 7th  Edition .1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

2. Calculus , Thomas  , 3th  Edition 

 حسبان التقاضل والتكامل في الهندسة التحليلية  .3

                        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
  

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ومتطلبات الحياة العلمية والعمليةادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة 
 

باستخدام  -

 القانون العام

باستخدام  -

 النصف قانون

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .)شفوي  

 الثالث عشر
 تكامل الدوال اللوغارتمية فهم موضوع المحاضرة 2

 تكامل الدوال الزائدية
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع عشر
تطبيقات التكامل في ايجاد  فهم موضوع المحاضرة 2

 المسافة
Meet+PDF  االسئلة الشفهية اثناء وقت

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
الخامس 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 2

+ 

 امتحان شهري

تطبيقات التكامل في ايجاد 

 الحجوم
Meet+PDF او   امتحان الكتروني

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 فالح لفته مطر . د. م:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

 PHY121 /  الكهربائية  رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

من خالل تدريس مادة  يتم.  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   الكهربائيةمادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

واالجزاء التي  الكهربائيةاالجهزة  أساسيات ومبادئ الكهرباء ، عناكساب الطلبة بعض المهارات  الكهربائية

ملمين بأهم  التي تجعل الطلبة  .الدوائر الكهربائيةربط وانواعها واشكالها وطريقة عملها ومعرفة  تتركب منها

المقاومات ، المتسعات  من خالل التعامل معاليومية المواضيع التي من الممكن ان يواجهوها في الحياة العملية 

باالضافة الى . وطرق عملها واهميتها  المختلفة انواعهاب ، الملفات ، مصادر توليد القدرة المتناوبة والمستمرة 

تعليم الطالب استخدام اجهزة القياس المتعلقة بالجهد الكهربائي ، التيارات بأنواعها المستمر والمتناوب و 

 . الترددات

 .في العراقالكهرباء ومجهزات القدرة بمختلف أشكالها في مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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الُمحّركات، واآلالت الُمختلفة، واألضواء، لتشغيل  حجم الطاقة الكهربائية الالزمة  تعليم الطالب -3

  .وأجهزة الحواسيب، والمعّدات المكتبيّة

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . مادة الكهربائيةالعملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  .واعماله اليومية و ودراسات علمية في حياته تعلمه من قواعدمارسة ما ن يعتاد على ما -2أ

 .والمكونات ذات الصلة بالكهرباء هزةلألجاالستعماالت غير السليمة  ايجابا أن ينتقد  -3أ
وتحقيقها عمليا في أيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ

 .بالكهرباء
 .باستخدام أجهزة قياس دقيقة  أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
مما يساعد على تطوير الطالب  مع دالالتها الكهربائية الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

 .مستقبال
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .من الحداثة واالبداع بشيء للمشكال الكهربائية حلوال وتعليال أن يبتكر الطالب  - 1ب

العملية والتكيف على تخطي المعوقات في هذا النظرية و فيزياء الكهرباءمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 . المجال

و دقيق  من خالل بناء  بأسلوب جديد مفردات مادة الكهربائية مخططا لدراسة  الطالب أن يصمم  - 3ب

 .قاعدة علمية متينة للطالب في بداية دراستة الجامعية يرتكز عليها عند محاولته تطوير نفسة بهذا المجال

 . علمي دقيقفيزيائي بمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(PowerPoint )عرض بعد الصور واالشكال المتعلقة بالمحاضرة على برنامج   -2
 . استخدام بعض برامج المحاكاة لشرح المحاضرة بطرق أكثر علمية و وضوحية -3
والتي تساعد الطالب على (   YouTube) استخدام مقاطع تعليمية ثالثية االبعاد من خالل برامج  -4

 . دوائر الكهربائية وتركيبها من خالل هذه البرامجياتتصور ال

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .( Quiz) االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  االستقبال  -1ج
 مرورا التعليم نواتج تتراوح و ودراستها الكهربائية مادة بموضوع اهتماما طالبال يُبدي المستوى هذا في

 .التقبل إلى وصوال و االهتمام إلى البسيط بالوعي

  االستجابة  -2ج
 . الدراسة مادة حيال موقفا يتخذ بحيث المشاركة، إلى الطالب هتماما مستوى يتعدى وهنا
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  القيمي الحكم  -3ج
 .الطالب شخصية على تأثير لها قيمة للموضوع، قيمة إعطاء خالل من أعلى مستوى إلى طالبال ينتقل وهنا

 القيمي التنظيم -4ج

 و به خاصة مفاهيم المتعلم يشكل بحيث التجميع، و الربط و المقارنة على يعتمد طالبلل قيمي نظام بناء يعني

 .بالقيمة متعلقة

  بالقيمة الوسم أو التطبيع -5ج

 يمكنه و سلوكياته، في مؤثرة تكون و غيره عن طالبال تميز كصفة القيمة تتشكل حيث األعلى المستوى هو و

 .حياته نمط خاللها من يطور أن
 

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة  -1د

  TEAMWORK مجموعة ضمن بثقة العمل الجماعي العمل -2د
 الكهربائية الدوائر وتركيب دراسة طرق في العلمية التطورات متابعة 3د

  .المطروحة والحلول األفكار ووضع الفرص وتحديد المبادرة، على والقدرة العمل على الدافعية    -4د

  .المتقدمة الجامعات من المقدمة المباشرة الحلقات عبر المتعددة الحوارات في المشاركة -5د
 المشتركة السمنارات عبر المهارات ونقل والخارجية الوطنية العلمية المؤتمرات في المشاركة  - 6د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

 تركيب -المادة هي ما فهم موضوع المحاضرة 3
 الموصالت -الذرة

 والعوازل

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
 

 الثاني
 حساب -كولوم قانون  - فهم موضوع المحاضرة 3

 - الكهربائية القوة
 القوة تطبيقات حساب

 الكهربائية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثالث

 خطوط -المجال الكهربائي فهم موضوع المحاضرة 3
 سابح-  الكهربائية القوة
 -الكهربائي المجال شدة

تطبيقات لحساب شدة 

 المجال الكهربائي  

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع
 -الكهربائي المجال فيض- فهم موضوع المحاضرة 3

 تطبيقات-كاوس  قانون
 كاوس قانون على

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الخامس
الموصالت في حالة  - فهم موضوع المحاضرة 3

 -التوازن الكهروستاتيكي

حركة إلكترون تحت تأثير 

 مجال كهربائي منتظم

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 السادس

 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

 العالقة -الجهد الكهربائي
 وشدة الجهد فرق بين
 الكهربائي الجهد -اللمجا

 لشحنة الكامنة والطاقة
 نقطية

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
تطبيقات لحساب الجهد  فهم موضوع المحاضرة 3

الجهد -الكهربائي 

الكهربائي الناشى عن 

 –موصل مشحون 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثامن
انحدار  -شدة العزل فهم موضوع المحاضرة 3

سطوح تساوي  -الجهد
الطاقة الكهربائية  -الجهد

 .الكامنة

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 التاسع

 السعة  فهم موضوع المحاضرة 3

الكهربائية،المتسعات 

كيفية حساب -الكهربائية

حساب -السعةالكهربائية

السعة لالنوع مختلفة من 

ذات اللوحين ) المتسعات 

 المتوازيين

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 العاشر
امثلة متنوعه لحساب  فهم موضوع المحاضرة 3

السعة الكهربائية، اهمية 

استخدام العوازل في 

 المتسعات،

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الحادي 

 عشر

على )، توصيل المتسعات فهم موضوع المحاضرة 3

التوالي، على 

امثلة تطبيقية _(التوازي

 -لتوصيل المتسعات

الطاقة المخزونة في 

 المتسعات

 

 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
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 البنية التحتية  .11

دار , يحيى عبدالحميد الحاج علي/ مغناطسية بائية والاساسيات الكهر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2111, الموصل,الكتب للنشر والطباعة
 

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 .1991 ”الكهربائية والمغناطيسية”,طالب ناهي الخفاجي.د

                        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
1-William H. Hayt,”Engineering lectromagnatics”6

th 
edition, 2001. 
2-R.A.Serway,J.W.Jewett,”physics for Scintists and 

Engineering,6th edition, Thomson Books,2004. 
3.David Halliday and Robert Resnick, physics part 
1&part 2,3rd edition,1978 

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , العلمية والعمليةادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة 
 

 الثاني عشر
تاثير المجال الكهربائية  المحاضرةفهم موضوع  3

تعميم _على المواد العازلة

 قانون كاوس لوسط عازل

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .)شفوي  

 الثالث عشر
متجه -متجه االستقطاب فهم موضوع المحاضرة 3

كثافة -االزاحة الكهربائية

الطاقة في المجال 

 الكهربائي

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع عشر

المقاومة -التيار الكهربائي فهم موضوع المحاضرة 3

دليل –والمقاومة النوعية 

قانون -الوان المقاومات

القدرة الحرارية في  -أوم

-قانون جول  -اومالمقات 

-القوة الدافعة الكهربائية

حساب التيار في الدوائر 

 الكهربائية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الخامس 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

حساب فرق الجهد في      

توصيل الدوائر الكهربائية 

على التوالي، ) المقاومات

، امثلة (على التوازي

تطبيقية على توصيل 

– RCدائرة -المقاومات

دراسة التيار وشحنة 

المتسعة في عملية شحن 

قانوني  -وتفريغ المتسعة

كيرشوف، امثلة تطبيقية 

 لقانوني كيرشوف

او   امتحان الكتروني 

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 02/6/0202 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                   :                                    التوقيع    
                 سعدي محمودوقاص  .د.م   : المعاون العلمي سما                          شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0202/ 6/ 02 :  التاريخ                                                 02/6/0202     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 فالح لفته مطر . د. م:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي ال القسم

 PHY121 /   المغناطيسية رمز المقرر/ اسم  .2

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

ألقسام  ومعجالت االلكترون واهمية هذا المقرر ومجاالتها لمغناطيسيةامادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

أساسيات ومبادئ  عناكساب الطلبة بعض المهارات  المغناطيسيةمن خالل تدريس مادة  يتم.  الفيزياء 

 واالجزاء التي تتركب منها المجالت المغناطيسية والدوائر التي تولد المجال المغناطيسي ، مغناطيسيةال

ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن  التي تجعل الطلبة  .ربطهاوانواعها واشكالها وطريقة عملها ومعرفة 

 معجالت الجسيمات المشحونة ، ملفات ،ال من خالل التعامل معاليومية ان يواجهوها في الحياة العملية 

باالضافة . وطرق عملها واهميتها  المختلفة انواعهاب  المغناطيسيالمجال ، مصادر توليد  المغانط ، االسالك

 . بدراسة شدة وقوة المجال المغناطيسيالى تعليم الطالب استخدام اجهزة القياس المتعلقة 

 .في العراقبمختلف أشكالها  دراسة المجاالت المغناطيسيةفي كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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مولدات الطاقة لتشغيل الُمحّركات، واآلالت الُمختلفة،  الالزمة  المجاالت المغناطيسيةدور  تعليم الطالب -3

 ( السايكلوترون)معجالت الجسيمات المشحونة ،  المتناوبة والمستمرة

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . لمغناطيسيةمادة االعملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  .واعماله اليومية و ودراسات علمية في حياته مارسة ما تعلمه من قواعدن يعتاد على ما -2أ

 .لمجال المغناطيسيوالمكونات ذات الصلة با هزةلألجاالستعماالت غير السليمة  ايجابا أن ينتقد  -3أ
وتحقيقها عمليا في أيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ

 .بشدة المجاالت المغناطيسية
 . مثل التسال ميتر باستخدام أجهزة قياس دقيقة أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مما يساعد على تطوير الطالب مستقبال مع دالالتها الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

من  بشيء  للمشكال لملفات ومولدات المجاالت المغناطيسيةحلوال وتعليال أن يبتكر الطالب  - 1ب

 .الحداثة واالبداع

على تخطي المعوقات في العملية والتكيف النظرية و مغناطيسيةفيزياء المعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 . هذا المجال

و دقيق  من خالل  بأسلوب جديد  مغناطيسيةمفردات مادة المخططا لدراسة  الطالب أن يصمم  - 3ب

بناء قاعدة علمية متينة للطالب في بداية دراستة الجامعية يرتكز عليها عند محاولته تطوير نفسة بهذا 

 .المجال

 . علمي دقيقفيزيائي بمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(PowerPoint )عرض بعد الصور واالشكال المتعلقة بالمحاضرة على برنامج   -2
 . أكثر علمية و وضوحيةاستخدام بعض برامج المحاكاة لشرح المحاضرة بطرق  -3
والتي تساعد الطالب على (   YouTube) استخدام مقاطع تعليمية ثالثية االبعاد من خالل برامج  -4

 . وتركيبها من خالل هذه البرامجيات تصور دوائر المجاالت المغناطيسية

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .( Quiz) االمتحانات اليومية  -2
 .الشفهية اثناء وقت المحاضرة االسئلة  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  االستقبال  -1ج
 نواتج تتراوح و ودراستها ومجاالتها المغناطيسية مادة بموضوع اهتماما طالبال يُبدي المستوى هذا في

 .التقبل إلى وصوال و االهتمام إلى البسيط بالوعي مرورا التعليم

  االستجابة  -2ج
 . الدراسة مادة حيال موقفا يتخذ بحيث المشاركة، إلى الطالب هتماما مستوى يتعدى وهنا
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  القيمي الحكم  -3ج
 .الطالب شخصية على تأثير لها قيمة للموضوع، قيمة إعطاء خالل من أعلى مستوى إلى طالبال ينتقل وهنا

 القيمي التنظيم -4ج

 و به خاصة مفاهيم المتعلم يشكل بحيث التجميع، و الربط و المقارنة على يعتمد طالبلل قيمي نظام بناء يعني

 .بالقيمة متعلقة

  بالقيمة الوسم أو التطبيع -5ج

 يمكنه و سلوكياته، في مؤثرة تكون و غيره عن طالبال تميز كصفة القيمة تتشكل حيث األعلى المستوى هو و

 .حياته نمط خاللها من يطور أن
 

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة  -1د

  TEAMWORK مجموعة ضمن بثقة العمل الجماعي العمل -2د
 الكهربائية الدوائر وتركيب دراسة طرق في العلمية التطورات متابعة 3د

  .المطروحة والحلول األفكار ووضع الفرص وتحديد المبادرة، على والقدرة العمل على الدافعية    -4د

  .المتقدمة الجامعات من المقدمة المباشرة الحلقات عبر المتعددة الحوارات في المشاركة -5د
 المشتركة السمنارات عبر المهارات ونقل والخارجية الوطنية العلمية المؤتمرات في المشاركة  - 6د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

المغناطيسية،المجال  فهم موضوع المحاضرة 3

المغناطيسي،الفيض 

 المغناطيسي،تأثير هال

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
 

 الثاني
حركة الجسيمات  فهم موضوع المحاضرة 3

المشحونة في المجال 

المغناطيسي، 

 السايكلوترون،

Meet+PDF+   
power  point 

الشفهية اثناء وقت االسئلة 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثالث

القوة المغناطيسية  فهم موضوع المحاضرة 3

المؤثرة على التيار 

الكهربائي، العزم 

 المغناطيسي

 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع
-قانون بايوت وسافارت موضوع المحاضرةفهم  3

تطبيقات على قانون 

سلك ) بايوت وسافارت

 (.مستقيم ،حلقة دائرية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الخامس
تطبيقات  -قانون أمبير فهم موضوع المحاضرة 3

لسلك )على قانون أمبير

طويل اسطواني  الشكل، 

 (لملف حلزوني

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 السادس
 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

القوة المتبادلة بين سلكين 

 متوازيين
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
القوة الدافعة الكهربائية  فهم موضوع المحاضرة 3

  -قانون فرادي-المحتثة

المجاالت -قانون لينز

 المغناطيسية المتغيرة

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثامن
الذاتي الحث  -البيتاترون  فهم موضوع المحاضرة 3

دائرة  -الحث المتبادل–

محث ومقاومة على 

 . التوالي

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 التاسع
الطاقة المخزونة في  فهم موضوع المحاضرة 3

 المجال المغناطيس

Meet+PDF+   
power  point 

وقت  االسئلة الشفهية اثناء

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 العاشر

-الطور-الفولتية الجيبية فهم موضوع المحاضرة 3

تمثيل الفولتية الجيبية 

تسليط  -بمتجه دوار

فولتية جيبية على مقاومة 

 ،خالصة 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الحادي 

 عشر

تسليط فولتية جيبية على  فهم موضوع المحاضرة 3

تسليط  -.متسعة خالصة

فولتية جيبية على محث 

خالص القيمة الفعالة 

  للتيار المتناوب

 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 
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 البنية التحتية  .11

دار , يحيى عبدالحميد الحاج علي/ مغناطسية بائية والاساسيات الكهر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2111, الموصل,الكتب للنشر والطباعة
 

 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 .1991 ”الكهربائية والمغناطيسية”,طالب ناهي الخفاجي.د

                        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
1-William H. Hayt,”Engineering lectromagnatics”6

th 
edition, 2001. 
2-R.A.Serway,J.W.Jewett,”physics for Scintists and 

Engineering,6th edition, Thomson Books,2004. 
3.David Halliday and Robert Resnick, physics part 
1&part 2,3rd edition,1978 

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية
 

 الثالث عشر
دائرة توالي مكونة من  فهم موضوع المحاضرة 3

 ومحثمقاومة 
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االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع عشر
دائرة توالي مكونة من  فهم موضوع المحاضرة 3

 مقاومة ومحث ومتسعة
Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
الخامس 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3
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 امتحان شهري

او   امتحان الكتروني  امثلة تطبيقية

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 حسين شهاب عبد. د. م: اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم األرض التطبيقية    المركز/  علمي ال القسم .2

 (جيوفيزياء)فيزياء األرض  رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

كون العملية واهمية هذا المقرر للقسم االختصاص، النظرية وفيزياء جيوالعامة عن  فكرةايصال   -1    

لها تطبيقات مهم في . المادة من أطر التقنيات المتطورة المعتمدة على تحويل نظم األشارة الى نظم رقمية

المهارات  ساب الطلبةتاك إضافة الى. والمعلوماتيةالعديد من مجاالت القسم واالقسام الجيولوجية والهندسية 

يتم مواجهتها ضمن الميادين الحقلية االلكترونية التي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان تقنية 

 .والتطبيقية

 
نظم  –معالجات رقمية )في مجالي تخصص الفيزياءعلوم في مجال ومتخصصة  كفؤةإعداد مالكات  -2

 . ، لكون من التخصصات النادرة في الجامعةفي العراق (أشارة
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .فيزياءجيوالعملي في الالنظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الجيوفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الجيوفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .من الحداثة واالبداع بشيء  الجيوفيزيائيةحلوال وتعليال للظواهر أن يبتكر الطالب  - 1ب

 .فيزياء العملية والتكيف على حل المشاكل جيوالمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الجيوفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 . الجيوفيزيائيبمنظور تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
إضافة الى اعداد بحوث وتقارير من قبل الطالب لزيادة القدرات  .العمليةنظرية والمحاضرات  -4

 . االستيعابية للطالب من المادة، بوضع تقني متطور

 
 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .مناقشات ومبادى مناقشات بناءةاالسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على  -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد )  التفكير العاليةمهارة  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )إلى الحل المطلوبالتفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول 
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةجمع و التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 االول

فهم موضوع  3

 المحاضرة
Meet+PDF اساسيات الجيوفيزياء

 +Powe 
Point sides  

 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني

فهم موضوع  3

 المحاضرة
نظم اإلشارة للدوائر 

  الكهربائية
Meet+PDF

 +Powe 
Point sides 

 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

فهم موضوع  3

 المحاضرة
ظم اإلشارة للدوائر 

 المغناطيسية
Meet+PDF

 +Powe 
Point sides  

 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

فهم موضوع  3

 المحاضرة
الجانب الرقمية مع نظم 

 اإلشارة 
Meet+PDF

 +Powe 
Point sides  

 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

اطالع الطلبة على  3

اجهزة مختبرية 

جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

زيارة ميدانية لمختبرات 

القسم و االختبارات في 

 طلبة الدراسات العليا

 اسئلة شفوية حضوري

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري

 السابع

موضوع فهم  3

 المحاضرة
 -دراسة الجانب الميداني 

 العمراني
Meet+PDF

 +Powe 
Point sides  

 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن

فهم موضوع  3

 المحاضرة
أكتشاف البترول وأجهزة 

التحليل الرقمية لحقول 

 الغازية

Meet+PDF
 +Powe 

Point sides  
 

امتحان الكتروني او 

تحريري او حضوري 

  شفوي

 التاسع

فهم موضوع  3

 المحاضرة
التوصيلية وعملية 

اكتشاف الترددات 

  الزلزالية

Meet+PDF
 +Powe 

Point sides  
 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر

فهم موضوع  3

 المحاضرة
Meet+PDF االستشعار عن بعد

 +Powe 
Point sides  

 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الحادي 

 عشر

فهم موضوع  3

 المحاضرة
أجهزة المغناطيسية 

وتأثيرها على الواقع 

  البيئي

Meet+PDF
 +Powe 

Point sides  
 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الثاني 

 عشر

فهم موضوع  3

 المحاضرة
عرض مجسمات أجهزة 

مختبرية لقياس القشرة 

 التلوث األرضية ومديات

امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي
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 البنية التحتية  .11

 توجد ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

ضمن مستوعبات  والجامعات العالمية الرصينة

IEEE, Natural, Scops.   
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
فيزياء العملية جيوال، كتب فيزياء جيواساسيات ال

 .منشورات القسم المذكور المعتمدة،

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 25

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , والعملية ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية

 
 

الثالث 

 عشر

فهم موضوع  3

 المحاضرة
تطبيقات البرمجية لنظم 

 اإلشارة والنظم الرقمية
امتحان الكتروني او  حضوري

تحريري او , حضوري

  شفوي

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على  3

اجهزة مختبرية 

جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات 

 ومعلومات جديدة

مناقشات البحوث 

والتقارير المعدة من قبل 

الطلبة لمادة الجيوفيزياء 

 باالتجاه الرقمي الحديث

 اسئلة شفوية حضوري

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

  حسين شهاب عبد. د. م:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة  املركز/  علمي ال القسم

 الفيزياء الطبية رمز المقرر/ اسم  .2

 (نظري)الكتروني  -(عملي)حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

ثاني دراسة / أول دراسة مسائية/ أول دراسة صباحية) ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 ساعة 111أي معدل  (ثاني دراسة مسائية/ صباحية
 2121-6-20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

عن الجانب الفيزيائي الطبي، من خالل اظهار تقنيات األجهزة التشخيصية في عامة  فكرةايصال  -1

المجال الطبي، وتمحور هذه التقنيات وما احدثته من تغييرات واسعة في الحياة الطبية في كال 

هذه تعزيز قدرات الطالب التحليلية ضمن قدرات القسم العلمي في . الجانيين للجانب الطبي والمريض

دعمه ضمن مدارات الحداثة للمعلومات الطبية في الجانب الرقمي " أيضا. ل والمختبراتمجال التحلي

 . الفيزيائي ونظم اإلشارة

 . زيادة الكفاءات من خالل اتاحة المجال النظري والعملي ضمن مديات المادة واستيعابها -2

 .العراق فيبمختلف أشكالها  الفيزياء الطبيةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

  الفائدة البرمجية وتطور نظم التعليم الحديث باالتجاه المعروفحجم  تعليم الطالب -3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 . لفيزياء الطبيةامادة العملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  .واعماله اليومية و ودراسات علمية في حياته مارسة ما تعلمه من قواعدعلى من يعتاد ا -2أ

 .الفيزياء الطبية تقنيات والمكونات ذات الصلة  هزةلألجاالستعماالت غير السليمة  ايجابا أن ينتقد  -3أ
وتحقيقها عمليا في أيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ

 .الفيزياء الطبية نظم بال
ما بين الواقع البرمجي  باستخدام أجهزة قياس دقيقة أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ

 . والواقع التقليدي
مما يساعد على تطوير الطالب  تهامع دالال برمجية ونظم االستخدامأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

 .مستقبال
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .من الحداثة واالبداع بشيء  تقنية طبيةحلوال وتعليال أن يبتكر الطالب  - 1ب

والتكيف على  العمليالنظري و في الجانب تقنيات أجهزة الفيزياء الطبيةمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 . المعوقات في هذا المجالتخطي 

و دقيق   بأسلوب جديد  التشخيص وتحليلتقنيات مفردات مادة مخططا لدراسة  الطالب أن يصمم  - 3ب

من خالل بناء قاعدة علمية متينة للطالب في بداية دراستة الجامعية يرتكز عليها عند محاولته تطوير 

 .نفسة بهذا المجال

 . علمي دقيق تقني طبيبمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(PowerPoint )عرض بعد الصور واالشكال المتعلقة بالمحاضرة على برنامج   -2
 . أكثر علمية و وضوحية استخدام بعض برامج المحاكاة لشرح المحاضرة بطرق -3
والتي تساعد الطالب على (   YouTube) استخدام مقاطع تعليمية ثالثية االبعاد من خالل برامج  -4

 . من خالل هذه البرامجيات التقنيات الفيزياء الطبيةتصور 

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .( Quiz) االمتحانات اليومية  -2
 .اثناء وقت المحاضرة االسئلة الشفهية  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  االستقبال  -1ج
 مرورا التعليم نواتج تتراوح و ودراستها الحاسوب مادة بموضوع اهتماما طالبال يُبدي المستوى هذا في

 الطلبة من واسعة لشريحة كبير استقطاب هنالك العلم مع ،التقبل إلى وصوال و االهتمام إلى البسيط بالوعي

  .هذا باالتجاه

  االستجابة  -2ج
 . الدراسة مادة حيال موقفا يتخذ بحيث المشاركة، إلى الطالب هتماما مستوى يتعدى وهنا
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  القيمي الحكم  -3ج
 .الطالب شخصية على تأثير لها قيمة للموضوع، قيمة إعطاء خالل من أعلى مستوى إلى طالبال ينتقل وهنا

 القيمي التنظيم -4ج

 و به خاصة مفاهيم المتعلم يشكل بحيث التجميع، و الربط و المقارنة على يعتمد طالبلل قيمي نظام بناء يعني

 .بالقيمة متعلقة

  بالقيمة الوسم أو التطبيع -5ج

 يمكنه و سلوكياته، في مؤثرة تكون و غيره عن طالبال تميز كصفة القيمة تتشكل حيث األعلى المستوى هو و

 هذه .زمنية توقيتات جداول خالل من حسابها يتم صحيحة، االليات وفق حياته نمط خاللها من يطور أن

  .مرير لواقع والصحي الطبي المجال من جيل اعداد يضمن تعليمها كونها بالثقة، جديرة المستويات
 

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة  -1د

  TEAMWORK مجموعة ضمن بثقة العمل الجماعي العمل -2د
  .الحيوية مجاالتها جميعو الطبية الفيزياء تقنية دراسة طرق في العلمية التطورات متابعة 3د

  .المطروحة والحلول األفكار ووضع الفرص وتحديد المبادرة، على والقدرة العمل على الدافعية    -4د

  .المتقدمة الجامعات من المقدمة المباشرة الحلقات عبر المتعددة الحوارات في المشاركة -5د
 المشتركة السمنارات عبر المهارات ونقل والخارجية الوطنية العلمية المؤتمرات في المشاركة  - 6د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 االول

فهم موضوع  3

 المحاضرة
فهم المجال الفيزيائي التقني 

  في الجانب الطبي  هوتأثيرات
Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
 

 الثاني
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تقنيات اجهزة نظم االشارة 

الطبية وتدخالتها ضمن 

 محاور فيزيائية

Meet+PDF+   
power  point 

وقت االسئلة الشفهية اثناء 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثالث
فهم موضوع  3

 المحاضرة
، ومراحل x-rayأجهزة 

تطورها ضمن مستوعبات 

   الرقمية-التحوالت التقليدية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع
فهم موضوع  3

 المحاضرة
 ةتحكم التحاليل والتشخيصي

ضمن مديات اجهزة تطويرية 

 للمجال الفيزياء الطبية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الخامس
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تاثيرات االشعة في الجانب 

الطبي، التشخيصي، زيادات 

االستخدام، األمان الصحي، 

  العمليات الدقيقة

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 السادس
فهم موضوع  3

 المحاضرة

+ 

 امتحان شهري

معرفة الجانب الموجات فوق 

الصوتية الطبية لجانب 

، من استخدامات الفيزيائي

  ومديات عمل

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تطبيقات الفيزياء الطبية في 

مجال االشعة والموجات 

 الصوتية لجميع أجزاء الجسم

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثامن
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تقنيات االشعة 

الكهرومغناطيسية محافظة، 

 . أجهزة وتشخيص وتحليل

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 التاسع
فهم موضوع  3

 المحاضرة
احتياجات جسم المريض 

لتقنيات الجانب الفيزيائي 

الطبي في اكتشاف سالسل 

  مريضة معقدة 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 العاشر
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تقنيات الغرف الجراحية 

التقنية، التي تمتاز بأنظمة 

الفيزياء الطبية، اجهزة 

 التشخيصية والتحليلية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الحادي 

 عشر

فهم موضوع  3

 المحاضرة
تقنيات الدوائر الكهربائية 

، ECGللفيزياء الطبية 

وحساب مشاكل عضلة القلب 

  واوردته والشرايين الرئوية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثاني عشر
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تعددية االجهزة الفيزياء 

الطبية في مجال التشخيص 

والتحليل، باعتماد الرقمية 

 منها غير التقليدية

Meet+PDF+   
power  point 

الشفهية اثناء وقت االسئلة 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .)شفوي  

 الثالث عشر
فهم موضوع  3

 المحاضرة
تقنيات المجاهر الرقمية 

االلكترونية واجهزة الفران 

الحرارية ضمن مستوعبات 

  تحليلية طبية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 اليوميةاالمتحانات 

  (Quiz .) 
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 البنية التحتية  .11

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 Medical Physics Systems 4ed, Medical Physics (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
Techniques 3III, 5ed, Practical Side, ECG Physics 
Techniques part 2, Ultrasound- machines   

 
                        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
- Biological and Medical Physics, Muhammed Maqbool 
- Series in Medical Physics and Biomedical Engineering) 

Rory A Coope 
- Undergraduate Lecture Notes in Physics, Emico Okuno 

 مراجع رصينة من االنترنيت ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

Medical_Physics_Safety_and_Accuracy_in_Radiation_Medic
al_Procedures 
ECG interpretation 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية
 

 الرابع عشر
فهم موضوع  3

 المحاضرة
العمل والقراءة اتقان 

والتطوير لجميع االجهزة 

الطبية في المجال الفيزيائي 

 (نظم رقمية-نظم أشارة)

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الخامس 

 عشر

موضوع فهم  3

 المحاضرة

+ 

 امتحان شهري

تقنيات اجهزة الفيزياء الطبية 

 -في الجانب الحيوي البدني

ونظم التحول الجهزة الرصد 

 الصحي لجميع الحاالت

او   امتحان الكتروني 

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 02/6/0202 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                   :                                    التوقيع    
                 سعدي محمودوقاص  .د.م   : المعاون العلمي سما                          شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      0202/ 6/ 02 :  التاريخ                                                 02/6/0202     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

استمارة وصف الربنامج األكادميي للكليات 
 واملعاهد 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليميةالمؤسسة  .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     الثالة 
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 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

  حسين شهاب عبد. د. م:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 األرض التطبيقيةقسم علوم     املركز/  علمي ال القسم

 مكتبة االوفيس البرمجية رمز المقرر/ اسم  .2

 (نظري)الكتروني  -(عملي)حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

اساسيات البرمجة الطباعية واستخدامات برامج االوفيس الخدمية، من خالل تمكين عامة  فكرةايصال   -1    

الطالب من تقديم عروض االلكترونية وحسابات بيانية دقيقة وكتابة التقارير العلمية باتجاه اتقان هذه المميزات 

علمي لبناء أساس علمي تتم تمكين وتطوير القدرات العقلية في اتجاه المجال البحث ال. بقنوات تعليمية حديثة

  . متغير لدى الطلبة، مع تحفيزهم بالدرجات المشاركة لجذب االهتمام المتزايد باالتجاه الصحيح

 .في العراقبمختلف أشكالها  البرمجة وهيكلية البرمجةفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2

  الحديث باالتجاه المعروفالفائدة البرمجية وتطور نظم التعليم حجم  تعليم الطالب -3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 . الحاسوبمادة العملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  .واعماله اليومية و ودراسات علمية في حياته مارسة ما تعلمه من قواعدن يعتاد على ما -2أ

 .المكتبيةتقنيات االوفيس والمكونات ذات الصلة  هزةلألجاالستعماالت غير السليمة  ايجابا أن ينتقد  -3أ
وتحقيقها عمليا في أيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة  أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ

 .نظم الحاسوببال
ما بين الواقع البرمجي  باستخدام أجهزة قياس دقيقة أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ

 . والواقع التقليدي
مما يساعد على تطوير الطالب  مع دالالتها برمجية ونظم االستخدامأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

 .مستقبال
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .من الحداثة واالبداع بشيء  "برمجياحلوال وتعليال أن يبتكر الطالب  - 1ب

والتكيف على تخطي  العمليالنظري و برامج االوفيس الخدمية في الجانبمعرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 . المعوقات في هذا المجال

و دقيق  من خالل  بأسلوب جديد  تقنيات الطباعةمفردات مادة مخططا لدراسة  الطالب أن يصمم  - 3ب

بناء قاعدة علمية متينة للطالب في بداية دراستة الجامعية يرتكز عليها عند محاولته تطوير نفسة بهذا 

 .المجال

 . علمي دقيق بياني -برمجي بمنظور والظواهر  تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 .الحضورية وااللكترونية  طريقة القاء المحاضرات -1

 .(PowerPoint )عرض بعد الصور واالشكال المتعلقة بالمحاضرة على برنامج   -2
 . استخدام بعض برامج المحاكاة لشرح المحاضرة بطرق أكثر علمية و وضوحية -3
والتي تساعد الطالب على (   YouTube) استخدام مقاطع تعليمية ثالثية االبعاد من خالل برامج  -4

 . من خالل هذه البرامجيات برمجة االوفيس المكتبيةالتصور 

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .( Quiz) االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة  -3

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  االستقبال  -1ج
 مرورا التعليم نواتج تتراوح و ودراستها الحاسوب مادة بموضوع اهتماما طالبال يُبدي المستوى هذا في

 الطلبة من واسعة لشريحة كبير استقطاب هنالك العلم مع ،التقبل إلى وصوال و االهتمام إلى البسيط بالوعي

  .هذا باالتجاه

  االستجابة  -2ج
 . الدراسة مادة حيال موقفا يتخذ بحيث المشاركة، إلى الطالب هتماما مستوى يتعدى وهنا

 

  القيمي الحكم  -3ج
 .الطالب شخصية على تأثير لها قيمة للموضوع، قيمة إعطاء خالل من أعلى مستوى إلى طالبال ينتقل وهنا

 القيمي التنظيم -4ج
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 و به خاصة مفاهيم المتعلم يشكل بحيث التجميع، و الربط و المقارنة على يعتمد طالبلل قيمي نظام بناء يعني

 .بالقيمة متعلقة

  بالقيمة الوسم أو التطبيع -5ج

 يمكنه و سلوكياته، في مؤثرة تكون و غيره عن طالبال تميز كصفة القيمة تتشكل حيث األعلى المستوى هو و

  .زمنية توقيتات جداول خالل من حسابها يتم صحيحة، االليات وفق حياته نمط خاللها من يطور أن
 

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  )المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الكالم في وثقة بوضوح األفكار عن التعبير على القدرة  -1د

  TEAMWORK مجموعة ضمن بثقة العمل الجماعي العمل -2د
  ".حاسوبيا الدراسة مطاليب جميع وبرمجة دراسة طرق في العلمية التطورات متابعة 3د

  .المطروحة والحلول األفكار ووضع الفرص وتحديد المبادرة، على والقدرة العمل على الدافعية    -4د

  .المتقدمة الجامعات من المقدمة المباشرة الحلقات عبر المتعددة الحوارات في المشاركة -5د
 المشتركة السمنارات عبر المهارات ونقل والخارجية الوطنية العلمية المؤتمرات في المشاركة  - 6د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

 رفهم مداخل الكمبيوت فهم موضوع المحاضرة 3

 بشكال عام 
Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
 

 الثاني
البرمجة الكتابية عبر اكثر  فهم موضوع المحاضرة 3

 "البرامج استخداما
Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثالث
تقنيات برنامج االوفيس  فهم موضوع المحاضرة 3

   لجميع اطره وفروعه
Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الرابع
   +word Meet+PDFبرنامج الطباعة  فهم موضوع المحاضرة 3

power  point 
وقت االسئلة الشفهية اثناء 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الخامس
تعريف جميع االوامر  فهم موضوع المحاضرة 3

وااليعازات ضمن مديات 

 الكتابة البرمجية 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 السادس
 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

تعريف برنامج الحساب 

  Excelالبياني 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

 السابع
تطبيقات برنامج االكسل،  فهم موضوع المحاضرة 3

 للدوال واالشكال

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثامن
تنفيد الحسابات البيانية  فهم موضوع المحاضرة 3

لجميع القيم ضمن مديات 

االشكال الهندسية 

 والرقمية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 التاسع
مدخل الى تطبيقات  فهم موضوع المحاضرة 3

برنامج العروض 

PowerPoint  

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 العاشر
تنفيد االوامر وربط مابين  فهم موضوع المحاضرة 3

جميع البرامج االوفيس 

 خالل العمل الواحد

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الحادي 

 عشر

تنفيد مشاريع رقمية عبر  فهم موضوع المحاضرة 3

العروض البرمجية 

والحسابية، ضمن مدارات 

 المادة الخدمية البرمجية

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

 الثاني عشر
مقارنة مابين االيعازات  موضوع المحاضرةفهم  3

واالوامر لنظم البرمجية 

 لبرنامج االوفيس

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .)شفوي  

 الثالث عشر
تصدير العمل البرمجي،  فهم موضوع المحاضرة 3

المشاركات ضمن افاق 

السحابات االلكترونية 

iCloud  

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 
اتقان البرمجة الكتابية  فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع عشر

وتنفيذ مشاريع العروض 

Meet+PDF+   
power  point 

االسئلة الشفهية اثناء وقت 

 المحاضرة
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 البنية التحتية  .11

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

الحاسوب، تقنيات البرمجة الرقمية لبرنامج االوفيس، برامج اساسيات  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 االوفيس الخدمية
 

                        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
- Computer systems of Office 2020 

- Microsoft Office Developments   

- Microsoft company web 

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 االنترنيتمراجع رصينة من 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 5

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية
 

الفيديوية الرقمية بواقع 

3D 

 االمتحانات اليومية

  (Quiz .) 

الخامس 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

+ 

 امتحان شهري

خزن المتحول مديات ال

والحفظ الرقمي ضمن 

البرمجة المرقمة مسارات 

 "حسابيا

او   امتحان الكتروني 

 حضوري
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 وزارة التعليــم العالـــي والبـحث العلمــي
 جـــــهاز اإلشـــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 

 

 

 

 

 

 

 تكــــريت: الجامعة 

 العلوم:  المعهد/ الكلية

 الفيزياء : القسم العلمي   

 : تاريخ ملء الملف 

 ميكانيك الكم:  اسم القرر

 

 

 

 

 

 :   التوقيع   :                                                 التوقيع 

 وقاص سعدي محمود .د:شريف فائق سلطان          اسم المعاون العلمي .د:اسم رئيس القسم

 :التاريخ :                                              التاريخ   

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل 

 جودة واألداء الجامعيشعبة ضمان ال

 :اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ     

 التوقيع

 

 

 

 

 

 مصادقة السيد العميد 

 

 نموذج وصف المقرر



  
 2حة الصف

 
  

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الفيزياء    المركز/ القسم العلمي   .2

 ميكانيك الكم رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2221- 2222 –( كورسات)فصلي  السنة/ صل الف .5

 ساعة فصل ثاني 45ساعة فصل اول و  45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-6-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 والفرضيات التي سبقت, يقدم هذا المقرر التطور التاريخي للنظرية الكمية مستعرضاً األسباب التي أدت إلى ظهورها

ومن ثم حل معادلة شرودنجر في بعد واحد ولألنظمة البسيطة لتوضيح مبدأ تكميم الطاقة كأحد أهم , الصياغة الرياضية لها

 .مسلمات النظرية الكمية
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . تفادة القصوى من فرص التعلم المتاحةمبرهناً عما إذا كان قد حقق االس

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .12

 
 األهداف المعرفية  -أ

 :الب قادراً على أن بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الط

 .يوضح حدود الميكانيكا الكالسيكية .1
 .يشرح الحزم الموجية للجسيمات .2
, وبئر الجهد, والجهد الالنهائي, ويطبقها في حل مسائل التشتت,  يحل معادلة شرودنجر في بعد واحد .3

 . ويعرف طاقة الجهد لألنظمة الفيزيائية البسيطة, والجهود المركزية, وحاجز الجهد
, حلول معادلة شرودنجر في المحاور الكروية في حساب الزخم الزاوي لذرة الهيدروجين يستخدم .4

 .وإيجاد طاقة المتذبذب التوافقي
, ويطبق ذلك على تمثيل الموضع, ويشرح نظرية التمثيل, يفسر المعنى الفيزيائي الحتمالية السعة .5

 .وتمثيل الزخم الخطي
دالة الموجة للجسيم )ويحسب احتمالية االتساع , ة البسيطةيوجد دالة الموجة لبعض األنظمة الفيزيائي .6

 (.الحر والمقيد



  
 3حة الصف

 
  

ويظهر معرفته بالمؤثرات الخطية وأهميتها في , ويطبقه على تمثيل الزخم الزاوي, يشرح تمثيل ديراك .7

 .قياس الكميات الفيزيائية في ميكانيكا الكم
 ويبين قواعدها. ي للحركة المغزليةيفسر المعنى الفيزيائي لألعداد الكمية و المعنى الفيزيائ .8

 

 .الخاصة بالمقرر المهار أتيةاألهداف   -ب 

 .رة على تفسير مفاهيم فيزياء الكم القد -1
  .تفسير معادلة اشرودنجر في اكثر من حالة بالنسبة للجسيم  -2

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات .1

 السبورة .2

 التعليم االلكتروني .3

 
 يم طرائق التقي     

 

 والشهريةاالمتحانات اليومية  .1

 داخل قاعة الدرس  الشفهيةاالسئلة  .2

 السمنارالتقارير وعمل  .3

 

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بميكانيك الكموسائل الحصول على معلومات تتعلق طرق تطوير -1ج

 .تمتلك الحوار العلمي بناءهشخصية الطالب لتصبح شخصية تطوير -2ج

 .اإللكترونيةعلى طلب المعلومات من المواقع حث الطلبة -3ج

 

 
 

 ملطرائق التعليم والتع
 

 

 ,التعليم االلكتروني,الحوار داخل القاعة ,السبورة,المحاضرات

 
 

 طرائق التقييم    

 

 .الواجب البتي,  داخل قاعه الدرس األسئلة, الشهرية االختبارات, اليوميةاالختبارات 
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 البنية التحتية-11

 الفصل الدراسي االول

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

فهم موضوع  3  .1

 المحاضرة
+Meet مفاهيم رياضية بسيطة

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .2

 المحاضرة
خواص , االعداد المعقدة 

 الدوال المسموحة 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .3

 المحاضرة
, الميكانيك التقليدي 

مبدأ , معادالت الحركة 

 هاملتون 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

فهم موضوع  3  .4

 المحاضرة
اشتقاق معادالت الكرانج 

 في الحركة 

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع   3  .5

 المحاضرة
’ معادالت هاملتون 

 قوانيين الحفظ

Meet+
PDF 

 اسئلة شفوية

فهم موضوع  3  .6

 المحاضرة
, اشعاع الجسم االسود 

, التأثير الكهروضوئي 

 تأثير كومتن

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

فهم موضوع  3  .7

 المحاضرة
النماذج الذرية لوصف 

 الذرة

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .8

 المحاضرة
+Meet  لهايزنبركمبدأ الالدقة 

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
تدريبات على حل  3  .9

 الكممسائل 
+Meet حل امثلة ومسائل

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
+Meet امتحان شهري اول امتحان شهري 3  .11

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .11

 المحاضرة
+Meetمبادئ اساسية في 

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة لتأهيلية االعامة و المهارات -د 

 . لألخرينلديه القدرة على نقل المعلومات  -1د

 ,لديه القدرة على ايصال وافهام الطلبة لبعض المعلومات الصعبة-2د

 ,لديه القدرة على حل المسائل المتعلقة  بالمقرر-3د

 .ميع صغيرةه الطلبة من خالل مجازمالئالتفكير مع    -4د
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  شفوي ميكانيك الكم

فهم موضوع  3  .12

 المحاضرة
مبدأ , المؤثر الهرميتي 

 تراكب الحاالت 

امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .13

 المحاضرة
تمثيل , مبدأ بور للتقابل 

 هايزنبرك

امتحان الكتروني او  حضوري

تحريري او , حضوري

  شفوي
تدريبات على حل  3  .14

 مسائل الكم
 اسئلة شفوية ضوريح امثلة محلولة

 وتحريرية
امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهر ثاني امتحان شهري 3  .15

 حضوري
 

 

 الفصل الدراسي الثاني

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

فهم موضوع  3  .1

 المحاضرة
 شرودنكر معادلة

 لزمنعلى ا المعتمدة

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .2

 المحاضرة
 شرودنكر معادلة حل

 الزمن، على الغير معتمدة
 الدالة تفسير

 الموجية

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

فهم موضوع  3  .3

 المحاضرة
استخدام معادلة 

شرودنجر لحل المسائل 

تطبيقات ,  البسيطة

 معادلة شرودنجر

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

فهم موضوع  3  .4

 المحاضرة
+Meet الجسم الحر الطليق

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع   3  .5

 المحاضرة
جسيم في ,  حاجز الجهد  

 صندوق

 اسئلة شفوية حضوري

فهم موضوع  3  .6

 اضرةالمح
جسيم في صندوق ثالثي 

 الجهد الدرجي. االبعاد 

امتحان الكتروني او  حضوري

 حضوري

فهم موضوع  3  .7

 المحاضرة
حستب كثافة التيار 

باستخدام معادالت 

 شرودنجر

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

تدريبات على حل  3  .8

 مسائل الكم
+Meet حل امثلة ومسائل

PDF 
الكتروني او  امتحان

حضوري تحريري او 

  شفوي
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+Meet امتحان شهر اول امتحان شهري 3  .9
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .11

 المحاضرة
المهتز ’ المهتز التوافقي 

 الثنائي

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .11

 المحاضرة
ي ميكانيك المصفوفات ف

 الكم

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
فهم موضوع  3  .12

 المحاضرة
تطبيقات المصفوفات 

على لحساب الدوال 

 المميزة

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

فهم موضوع  3  .13

 المحاضرة
, مؤثرات الزخم الزاوي 

الزخم ,برم االلكترون 

 كليالزاوي ال

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري

  شفوي

تدريبات على حل  3  .14

 مسائل الكم
+Meet امثلة محلولة

PDF 
 اسئلة شفوية

 وتحريرية
+Meet امتحان شهر ثاني امتحان شهري 3  .15

PDF 
امتحان الكتروني او 

 حضوري
 

 

 البنى التحتية المساعدة-12

سيات ميكانيك الكم تأليف سالم حسن الشماع اسا  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 و أمجد عبد الرزاق كرجية

 Quantum Mechanics Concepts and-1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
Applications 

Nouredine Zettili 
 

2- Fundamental Quantum Mechanics for 
Engineers 

Leon van Dommelen 
3- The Quantum Mechanics Solver How to 
Apply Quantum Theory to Modern Physics 

Jean-Louis Basdevant 
 

4-INTRODUCTION TO QUANTUM 
MECHANICS 
 

C. Phillips 
5-The internet. 
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المجالت )  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , العلمية 
   

  .مواقع االنترنيت, المراجع االلكترونيةب ـ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 وتحديث بنسبة  يتم التطوير من خالل تحديث المنهج الدراسي وادخال االساليب الحديثة في تدريس المقرر
وما توصل اليه , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعمليةسنوياً و % 25

 العلماء، بشكل مستمر
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  الجامعة    
 :  المعهد/ ةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  يةالمؤسسة التعليم .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .والقيمية الوجدانية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهدالمتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 جاسم هناء عيسى. د. م: اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 فيزياءقسم علوم ال    زالمرك/  علمي القسم ال .2

 الصحيةالفيزياء  رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

، وكما يتم اكساب  لطلبة اقسام الفيزياءواهمية هذا المقرر  صحيةالالفيزياء عامة عن  فكرةايصال   -1    

المعلومات العامة عن انواع االشعاعات ووحدات قياسها واالثار البايلوجية لالشعاع وايضا الطلبة بعض 

ة ها في الحياة العملينالتي تجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهو طرق الوقاية من االشعاع

 .وكيفية التعامل مع هكذا اموراليومية ، 

 
 .في العراق  الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .العملي في الفيزياءن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

 االجهزة ذات االصول الفيزياوية االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الفيزياويةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية  بشئ من الحداثة واالبداعأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .الفيزياء العملية والتكيف على حل المشاكل معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزياويةمخططا لدراسة المفردات  لطالبا أن يصمم  - 3ب

 .بمنظور فيزياوي تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 .المحاضرات العملية -4

 
 طرائق التقييم      

 .المتحانات الشهرية ا -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) ملموس الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 )التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .كار بوضوح وثقة في الكالمعلى التعبير عن األفالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

تفاعل الشعاع مع  فهم موضوع المحاضرة 3 االول

 المادة
Meet+

PDF 
  او شفويامتحان الكتروني 

+Meet  انواع االشعاعات فهم موضوع المحاضرة 3 الثاني
PDF 

  او شفويروني امتحان الكت

 الثالث

انواع التصادمات  فهم موضوع المحاضرة 3

التي تجريها 

الجسيمات 

 المشحونة

Meet+
PDF 

  او شفويامتحان الكتروني 

تحليل , قدرة االيقاف فهم موضوع المحاضرة 3 الرابع

 معادلة قدرة االيقاف
Meet+

PDF 
  او شفويامتحان الكتروني 

تفاعل اشعة اكس   فهم موضوع المحاضرة  3 الخامس

  وكاما مع المادة
Meet+

PDF 
 اسئلة شفوية

 Google امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس
form 

 امتحان الكتروني 

تقييم الجرع  فهم موضوع المحاضرة 3 السابع

 االشعاعية والوحدات
Meet+

PDF 
  او شفويلكتروني امتحان ا

 الثامن
التعرض ووحداته  فهم موضوع المحاضرة 3

الجرعة الممتصة ,

 ووحداتها

Meet+
PDF 

  امتحان الكتروني او شفوي

التاثير البايلوجي  فهم موضوع المحاضرة 3 التاسع

  النسبي

Meet+
PDF 

  امتحان الكتروني او شفوي

االثار البايلوجية  فهم موضوع المحاضرة 3 العاشر

 لالشعاع
Meet+

PDF 
  امتحان الكتروني او شفوي

الحادي 

 عشر

تاثير االشعاعت على  وضوع المحاضرةفهم م 3

الجزيئات البيولوجية 

التاثير غير )

  (المباشر

Meet+
PDF 

  امتحان الكتروني او شفوي

الثاني 

 عشر

تصنيف امراض  فهم موضوع المحاضرة 3

 االشعاع
Meet+

PDF 
  امتحان الكتروني او شفوي

الثالث 

 عشر

الطفرات الجينية  فهم موضوع المحاضرة 3

وتكسر 

  وموسوماتالكر

Meet+
PDF 

  امتحان الكتروني او شفوي

الرابع 

 عشر

 فهم موضوع المحاضرة 3

 
 السرطانات

بعض االستخدامات ,

 النافعة لالشعاعات

Meet+
PDF 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

 Google امتحان شهري امتحان شهري 3
form 

 امتحان الكتروني
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 مقدمة في الفيزياء الصحية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 

نترنيت مواقع اال, ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 25

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية
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 تكــــريت: الجامعة 

 العلوم:  المعهد/ الكلية

 الفيزياء : القسم العلمي   

 : تاريخ ملء الملف 

 2ك/ ماتالب/ مرحلة ثالثة العملي  الحاسبات:  اسم القرر

 

 

 

 

 

 :   التوقيع   :                                                 التوقيع 

 :شريف فائق سلطان          اسم المعاون العلمي .د:اسم رئيس القسم

 :التاريخ :                                               التاريخ  

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 :اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ     

 التوقيع

 

 

 

 

 

 مصادقة السيد العميد 

 

 وزارة التعليــم العالـــي والبـحث العلمــي
 جـــــهاز اإلشـــراف والتقـــويم العلــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 



  
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 ]كلية العلوم–جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياءا المركز/  القسم العلمي  .2

 ماتالب/  المرحلة الثالثةالعملي  الحاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2ك / المرحلة الثالثة /  فصلي السنة/ الفصل  .5

 تانساع (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221\6\16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
من الوسائل التعليمية التي تنمي لدى الطلبة دافع التعلم وان المنهج المقرر تدريسه للمرحلة الثالثة  تعد الحاسبات

في قسم علوم الفيزياء منهج واضح ودقيق ألحتوائه على برامج الحاسوب المهمة واالساسية التي تنمي القدرات 

 .الذهنية لدى الطلبة وتكسبهم الكثير من المفاهيم االساسية 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .9

 

 األهداف المعرفية  -أ
- :جعل الطالب قادراً على  

 . عرف كيفية استخدام لغات البرمجة ي  -1
 . Matlabالتعرف على كيفية تحويل المعادالت الرياضية الى نظام   -2
 .التعرف على استخدام الماتالب في رسم المعادالت الرياضية  -3
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 .الخاصة بالمقرر المهار أتيةاألهداف   -ب 

 .نظام الماتالبالقدرة على تطبيق   -1ب

 .القدرة على الرسم باستخدام الماتالب-2

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات .1

 السبورة .2

 التعليم االلكتروني .3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 والشهريةاالمتحانات اليومية  .1

 داخل قاعة الدرس  الشفهيةاالسئلة  .2

 السمنارالتقارير وعمل  .3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الحاسباتأسس تطوير وسائل الحصول على المعلومات  حول -1ج

 .تمتلك الحوار العلمي بناءهشخصية الطالب لتصبح شخصية تطوير -2ج

 .اإللكترونيةحث الطلبة على طلب المعلومات من المواقع -3ج

 .وكيفية االجابة على االسئلة االمتحانية راءةقبالحث الطلبة على اتباع االساليب الحديثة   -4ج

 
 

 ملطرائق التعليم والتع
 

 ,التعليم االلكتروني,الحوار داخل القاعة ,السبورة,المحاضرات

 
 

 طرائق التقييم    

 

 .داخل قاعه الدرس األسئلة, الشهرية االختبارات, اليوميةاالختبارات 

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 . لألخرينلديه القدرة على نقل المعلومات  -1د

 ,لديه القدرة على ايصال وافهام الطلبة لبعض المعلومات الصعبة-2د

 ,بالمقررلديه القدرة على حل المسائل المتعلقة  -3د

 .ميع صغيرةزمالئه الطلبة من خالل مجاالتفكير مع    -4د
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 :البنية التحتية-11

 

 الموضوع الساعات االسبوع

 تعريف الطالب بطريقة الدخول للبرنامج واستخدام االوامر  2  .1

التعريف بشاشات البرنامج وكيفية تغيير حجم الشاشة وحجم  2  .2

 الخط 
 استخدام الماتالب كحاسبة الجراء العمليات الرياضية البسيطة  2  .3

 وضع عنوان للبرنامج المعد وبناء البرامج البسيطة  2  .4

 الدوال المثلثية والعمليات الرياضية عليها    .5

 حل المعادالت وايجاد المتغيرات    .6

دراسة المصفوفات وطريقة كتابتها واجراء العمليات البسيطة    .7

 عليها 
اجراء العمليات على المصفوفة مثل اضافة او حذف او استبدال  2  .8

 العناصر 
 المتجهات وطريقة كتابتها والعمليات الرياضية عليها  2  .9

 اشتقاق المعادالت  2  .11

 اجراء التكامل على المعادالت  2  .11

  (Work Space)تكوين جداول بالنتائج على  2  .12

 (2D)رسم عالقات بيانية للنتائج ثنائية البعد  2  .13

 (3D)الرسوم ثالثية االبعاد  2  .14

 حل تمارين منوعة باستخدام برنامج ماتالب  2  .15
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 البنى التحتية المساعدة-12

 المنهج العام لعلم الحاسوب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 Matlab’واالنترنيت ، دورة اساسيات الحاسوب 

Ra12 
)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
 

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونية

 ....االنترنيت 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 المقرريتم التطوير من خالل تحديث المنهج الدراسي وادخال االساليب الحديثة في تدريس 
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 تكــــريت: الجامعة 

 العلوم:  المعهد/ الكلية

 الفيزياء : القسم العلمي   

 : تاريخ ملء الملف 

 2ك/ ماتالب/ مرحلة ثالثة  الحاسبات:  اسم القرر

 

 

 

 

 

 :   التوقيع   :                                                 التوقيع 

 :شريف فائق سلطان          اسم المعاون العلمي .د:اسم رئيس القسم

 :التاريخ                                          :     التاريخ   

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 :اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 التاريخ     

 التوقيع

 

 

 

 

 

 مصادقة السيد العميد 

 

 وزارة التعليــم العالـــي والبـحث العلمــي
 جـــــهاز اإلشـــراف والتقـــويم العلــمي  
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 ]كلية العلوم–جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياءا المركز/  القسم العلمي  .2

 ماتالب/  المرحلة الثالثة الحاسبات رمز المقرر/ اسم  .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2ك / المرحلة الثالثة /  فصلي السنة/ الفصل  .5

 تانساع (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221\6\16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
الوسائل التعليمية التي تنمي لدى الطلبة دافع التعلم وان المنهج المقرر تدريسه للمرحلة الثالثة تعد الحاسبات من 

في قسم علوم الفيزياء منهج واضح ودقيق ألحتوائه على برامج الحاسوب المهمة واالساسية التي تنمي القدرات 

 .الذهنية لدى الطلبة وتكسبهم الكثير من المفاهيم االساسية 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر اتمخرج .9

 

 األهداف المعرفية  -أ
- :جعل الطالب قادراً على  

 . عرف كيفية استخدام لغات البرمجة ي  -1
 . Matlabالتعرف على كيفية تحويل المعادالت الرياضية الى نظام   -2
 .التعرف على استخدام الماتالب في رسم المعادالت الرياضية  -3
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 .الخاصة بالمقرر المهار أتيةاألهداف   -ب 

 .نظام الماتالبالقدرة على تطبيق   -1ب

 .القدرة على الرسم باستخدام الماتالب-2

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات .1

 السبورة .2

 التعليم االلكتروني .3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 والشهريةاالمتحانات اليومية  .1

 داخل قاعة الدرس  الشفهيةاالسئلة  .2

 السمنارالتقارير وعمل  .3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الحاسباتأسس تطوير وسائل الحصول على المعلومات  حول -1ج

 .تمتلك الحوار العلمي بناءهشخصية الطالب لتصبح شخصية تطوير -2ج

 .اإللكترونيةحث الطلبة على طلب المعلومات من المواقع -3ج

 .وكيفية االجابة على االسئلة االمتحانية راءةقبالحث الطلبة على اتباع االساليب الحديثة   -4ج

 
 

 ملطرائق التعليم والتع
 

 ,التعليم االلكتروني,الحوار داخل القاعة ,السبورة,المحاضرات

 
 

 طرائق التقييم    

 

 .داخل قاعه الدرس األسئلة, الشهرية االختبارات, اليوميةاالختبارات 

 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 . لألخرينلديه القدرة على نقل المعلومات  -1د

 ,لديه القدرة على ايصال وافهام الطلبة لبعض المعلومات الصعبة-2د

 ,بالمقررلديه القدرة على حل المسائل المتعلقة  -3د

 .ميع صغيرةزمالئه الطلبة من خالل مجاالتفكير مع    -4د
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 :البنية التحتية-11

 

 الموضوع الساعات االسبوع

1.  2 Matlab  :تعريف للمادة مع وصف عام للمنهج 

  Matlabأساسيات  و  Matlabمقدمة في برنامج  2  .2

 للماتالب تعريف العمليات االساسية  2  .3

 ببرنامج الماتالباالوامر الخاصة  2  .4

 تركيب المصفوفات -المصفوفات -األعداد المركبة   .5

 .  المدخل إلى التفاضل -Matlabالتكامل والتفاضل بواسطة    .6

 .مصفوفة المصفوفات -المصفوفات العددية: رياضيات المصفوفات   .7

 .  الرسوم المتعددة -تحرير الرسوم: رسم المصفوفات 2  .8

   متجهاتلمصفوفة ال والعملياتالمصفوفات . 2  .9

 M fileانشاء ملف  2  .11

 2D الرسم ثنائي االبعاد  2  .11

انشاء رسومات ,  اضافة خصائص على الى الرسومات داخل الماتالب 2  .12

 تسمية المحاور, منفصلة في نافذة واحدة 

 امثلة تطبيقية 2  .13

 3Dالرسم ثالثي االبعاد  2  .14

 .MATLABايجاد المساحة تحت المنحني باستخدام  2  .15

مراجعة مع حل االمثلة تطبيقات و , Curve Fittingتنسيق المنحني  

 والتمارين
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 البنى التحتية المساعدة-12

 المنهج العام لعلم الحاسوب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 Matlab’اساسيات الحاسوب واالنترنيت ، دورة 

Ra12 
)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
 

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونية

 ....االنترنيت 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 يتم التطوير من خالل تحديث المنهج الدراسي وادخال االساليب الحديثة في تدريس المقرر

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  الجامعة    
 :  المعهد/ ةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  يةالمؤسسة التعليم .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .والقيمية الوجدانية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهدالمتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 جاسم هناء عيسى. د. م: اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 فيزياءقسم علوم ال    زالمرك/  علمي القسم ال .2

 PH421/ الفيزياء العملية  رمز المقرر/ اسم  .3

 الكتروني  -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .4

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة 61  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-6-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

، وكما يتم  القسام الفيزياء االختصاصالفيزياء العملية واهمية هذا المقرر عامة عن  فكرةايصال   -1    

التي  ( عداد كايكر)والتدريب على جهاز كسف االجسام المشعة اكساب الطلبة بعض المهارات االلكترونية 

الكواشف بانواعها اليومية ، ها في الحياة العملية نتجعلهم ملمين بأهم المواضيع التي من الممكن ان يواجهو

 .وكيفية التعامل مع هكذا امور وطرق الوقاية من االشعاع

 
 .في العراق  الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9

   هداف المعرفيةاأل -أ

 .الفيزياء العملي فين يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

 واعماله وتفسير الظواهر ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

 االجهزة ذات االصول الفيزياوية االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 ظير المعلومأن يفك المجهول بالقياس على الن  -5أ
 .مع دالالتها الفيزياويةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .حلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية  بشئ من الحداثة واالبداعأن يبتكر الطالب  - 1ب

 .الفيزياء العملية والتكيف على حل المشاكل معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزياويةمخططا لدراسة المفردات  الطالب أن يصمم  - 3ب

 .بمنظور فيزياوي تمكين الطلبة من تحليل الواقع      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
 .لطريقة القياسية ا -3
 .المحاضرات العملية -4

 
 رائق التقييم ط     

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االمتحانات اليومية  -2
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة التي تعتمد على العصف الذهني -3
  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) د الطالب بما هو ملموس الهدف من هذه المهارة هو أن يعتق

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) مهارة التفكيرالعالية  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking)في التعلم إستراتيجية التفكير الناقد -3ج

 )التفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الحل المطلوب

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم علىالقدرة   -1د

 TEAMWORK  العمل بثقة ضمن مجموعة العمل الجماعي -2د
 جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال لمشكلةو التحليل والتحقيق -3د

 لحلول المطروحةالدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار وا    -4د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول
السالمة من  فهم موضوع المحاضرة 3

 االشعاعات 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني
+Meet  ل االشعاعياالنحال فهم موضوع المحاضرة 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث
االحصاء الرياضي  فهم موضوع المحاضرة 3

 في القياسات النووية
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع
الطبيعة االحصائية  فهم موضوع المحاضرة 3

 لالشعاع
Meet+

PDF 
ي او امتحان الكترون

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

زيارة ميدانية 

لمختبرات في كليات 

 اخرى 

 اسئلة شفوية حضوري

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري  امتحان شهري 3 السادس

 حضوري

 السابع
+Meet تجربة توزيع كاوس لمحاضرةفهم موضوع ا 3

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
استالم التقارير  فهم موضوع المحاضرة 3

 ومناقشتها 
Meet+

PDF 
امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
 التاسع

احصائيات العد  فهم موضوع المحاضرة 3

 لالشعاع النووي  

Meet+
PDF 

الكتروني او  امتحان

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر

استالم تقارير  فهم موضوع المحاضرة 3

التجارب المنفذة 

ومناقشة النتائج 

 واالسئلة

Meet+
PDF 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

الحادي 

 عشر

  حضوري   امتحان شهري فهم موضوع المحاضرة 3

الثاني 

 عشر

توزيع بوايسون  فهم موضوع المحاضرة 3

 نضري
امتحان الكتروني او  حضوري

حضوري تحريري او 

  شفوي
الثالث 

 عشر

تجربة توزيع  فهم موضوع المحاضرة 3

 بوايسون عملي
  حضوري

الرابع 

 عشر

اطالع الطلبة على اجهزة  3

مختبرية جديدة تمكنهم من 

اكتساب مهارات ومعلومات 

 جديدة

 

 

زيارة ميدانية 

لمختبرات في كليات 

 خرىا

 اسئلة شفوية حضوري
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 البنية التحتية  .11

 التوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الكتب واالبحاث  المنشورة من الجامعات العراقية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 .والجامعات العالمية الرصينة

               لكتب والمراجع التي يوصى بها  ـ اا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
، كتب الفيزياء العملية المعتمدة ، اساسيات الفيزياء 

 .مجلة تكريت للعلوم الصرفة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
مراجع رصينة من  ، االلكترونية المكتبة االفتراضية

 نترنيتاال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 سنويا  % 25

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 

الخامس 

 عشر

امتحان الكتروني او  حضوري امتحان شهري امتحان شهري 3

 حضوري



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت  :  الجامعة    
 العلوم :  المعهد/ ةالكلي   
 الفيزياء:    القسم العلمي    
 22/6/2222 :  تاريخ ملء الملف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               سعديوقاص .د.م   : المعاون العلمي سما                          شريف فائق سلطان  .د.م   : رئيس القسم سما   

                                                      2222/ 6/ 22 :  التاريخ                                                 22/6/2222     : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  التعليمية المؤسسة .1

  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

- 2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

-  1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         

- 2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات)المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -4د   

 والتعلم طرائق التعليم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 البالزما PHY 426 الرابعة
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 الشخصيالتخطيط للتطور  .12

 
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 عواطف صابر جاسم  .د.ا:اسم التدريسي 

 وصف المقرر

 

 

 كلية العلوم –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

  فيزياءقسم علوم ال    المركز/  علمي القسم ال

 PHY 426/   البالزما - الرابعةالمرحلة   رمز المقرر/ اسم  .2

  الكتروني -حضوري   أشكال الحضور المتاحة .3

 2121- 2121 – (كورسات)فصلي  السنة/ الفصل  .4

 ساعة 42  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .5

 2121-6-22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

التعرف على الحالة وكما يتم  واهمية هذا المقرر ألقسام الفيزياء   البالزمامادة عامة عن  فكرةايصال   -1    

البديلة في مصدر الطاقة  الرابعة للمادة والمفاهيم النظرية والعملية في مجمل التوسع التقني باعتبارها 

 .المستقبل

 
 .في العراق التجريبية الفيزياءفي مجال كفوءة ومتخصصة إعداد مالكات  -2
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج - 9
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   هداف المعرفيةاأل -أ

 . البالزمافيزياء العملي في النظري ون يصنف االحتياجات لتطوير الواقع ا -1أ

  الفيزياوية وتفسير الظواهرواعماله ن يعتاد على ممارسة ما تعلمه من قواعد في كالمه ا -2أ

  الفيزيائيةاالجهزة ذات االصول االستعماالت غير السليمة في  ايجابا أن ينتقد  -3أ
 .وتحقيقها عمليا أن يسترجع المعلومات التي درسها بدقة -4أ
 أن يفك المجهول بالقياس على النظير المعلوم  -5أ
 .مع دالالتها الكهرومغناطيسية الفيزيائيةأن يحيط علما بالمصطلحات    -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 .بشئ من الحداثة واالبداع ,المختلفةحلوال وتعليال للظواهر الفيزياوية أن يبتكر الطالب  - 1ب

 . كهرومغناطيسيةباعتبار البالزما نظام ديناميكي يتحكم به قوى الفيزياء معرفة الطالب لمفهوم   - 2ب

 بأسلوب جديد الفيزيائيةمخططا لدراسة المفردات  الطالب  أن يصمم  - 3ب

باعتبار البالزما هي الحالة االكثر .  فيزيائيبمنظور والظواهر  تحليل الواقع تمكين الطلبة من      -4ب

 شيوعا للمادة عند درجات الحرارة العالية

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الحضورية وااللكترونية  القاء المحاضراتطريقة  -1

 .(Team Project ) المجاميع الطالبية  -2
  .لطريقة القياسية ا -3

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية  -1
 .االسئلة الشفهية اثناء وقت المحاضرة -2
 اعداد تقارير  -3
 اعداد الواجبات اليومية وحلها في المحضرات الالحقة -4
  الوجدانية والقيميةاألهداف  -ج

 (Let s Think about Thinking Ability)مهارة التفكير بحسب قدرة الطالب  -1ج

وفهم متى وماذا وكيف ( قدرات الطالب) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو ملموس 

 .يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول

الهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل يتخذ القرار الذي يحدد ) العالية  التفكيرمهارة  -2ج

 (حياة الطالب 

مصطلح يرمز ألعلى مستويات ( )Critical Thanking) إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

 (ل المطلوبالتفكير والتي يهدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقياً للوصول إلى الح

 

  
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالمالقدرة   -1

 لمشكلةجمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حال و التحليل والتحقيق -  3

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص ووضع األفكار والحلول المطروحة    -4د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

القياسات /قياسات البالزما فهم موضوع المحاضرة 2

بواسطة المجسات 

مجس / الكهربائية

المجس /النكمور 

 المزدوج 
 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني

الهندسية / التصاميم / فهم موضوع المحاضرة 2

الدوائر /للمجسات

االلكترونية للمجسات 

 الطريقة النبضية 

القياسات بواسطة اطياف 

القياسات /االنبعاث 

  /باالمواج المايكروية 
 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثالث

تحويل الطاقة بواسطة  فهم موضوع المحاضرة 2

البالزما ثنائي 

البالزمااستخدام بخار 

محرك / /السيزيوم 

 / السيزيوم االيوني 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الرابع

الدفع الصاروخي  فهم موضوع المحاضرة 2

مقدمة /باستخدام البالزما

التعجيل /الدفع االيوني 

التعادل /الكهروستاتيكي 

الحزمة الدقيقة /الكهربائي 

محركات التعجيل 

 المغناطيسي للبالزما

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الخامس
محركات التعجيل  فهم موضوع المحاضرة 2

المغناطيسي 

معجالت /للبالزما

 المجاالت المتناوبة 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

 شفوي

   +Meet+PDF  امتحان شهري 2 السادس
power  point 

امتحان الكتروني او 

 حضوري

المكبس المغناطيسي  فهم موضوع المحاضرة 2 السابع

المعجل / ومعجل البالزما 

 الحلقي 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثامن
البالزما في مفاعالت  فهم موضوع المحاضرة 2

االندماج النووي واهم 

التفاعالت التي تدخل في 

 االلندماج النووي البالزما 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 التاسع
درجة الحرارة والكثافة  فهم موضوع المحاضرة 2

وحاجز الجهد لتفاعل 

 اندماج نووي

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 العاشر
قاعدة لوسن وعمليات  فهم موضوع المحاضرة 2

 التاين 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
الحادي 

 عشر

االحتواء المغناطيسي  فهم موضوع المحاضرة 2

المرايا /للبالزما 

 المغناطيسية 

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي

 الثاني عشر
االحتواء باستخدام  فهم موضوع المحاضرة 2

الترتيب الحلقي 

 /التوكاماك

Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

حضوري تحريري او 

  شفوي
واحتواء القصور الذاتي  فهم موضوع المحاضرة 2 الثالث عشر

 كرية الوقود/البالزما 
Meet+PDF+   
power  point 

امتحان الكتروني او 

تحريري او , حضوري
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 د رحمن رستم عبدهللا/ د عاصم عبدالكريم عزيز )فيزياء البالزما  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Plasma physics and controlled fusion  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
Plasma physics in theory and application   

  ، االلكترونية العراقية  المكتبة االفتراضية ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
 مراجع رصينة من االنترنيت

 
 تطوير المقرر الدراسي  خطة .12

   

 

 سنويا  % 15

 .وما توصل اليه العلماء، بشكل مستمر , ادراج مواضيع تتماشى مع الحداثة ومتطلبات الحياة العلمية والعملية

 
 

  شفوي

االندماج /االندماج بالليزر  فهم موضوع المحاضرة 2 الرابع عشر

بحسب الجسيمات 

  االندماج االلكتروليكي /

Meet+PDF+   
power  point 

 اسئلة شفوية

الخامس 

 عشر

او   امتحان الكتروني  امتحان شهري      شهري امتحان 2

 حضوري


