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

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

 البرنامج. 
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   الحالة الصلبةاكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 المادة الصلبةتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
   فيزياء الحالة الصلبةالتعرف على مناهج البحث في  -
 فيزياء الحالة الصلبةالتعرف على المفاهيم االساسية في  -
   تركيب المادةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -
 الحالة الصلبة التعرف على اهداف  -
   فيزياء الحالة الصلبةتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
   الخصائص االساسية لفيزياء الحالة الصلبة.  التعرف على مكونات  -       

  التركيب الداخلي للمادة الصلبةالتعرف على مبدا  -
   اهتزازات الشبيكةاكتساب المعرفة النظرية في  -
   حركية الشبيكة البلوريةالتعرف على  -
  الخصائص الحرارية للمواد تقويم اداء  -
   مواضيع الحالة الصلبةاكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  المعرفية  األهداف -أ
 التعرف على اهداف فيزياء الحالة الصلبة -1أ

 التعرف على موضوع حركية الشبيكة البلورية  -2أ

 المقارنة بين الخصائص المختلفة في المواد  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الحالة الصلبة-4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة الحالة الصلبة   – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 بة  تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطل    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 



 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

 
 التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to matter   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = Phonons  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
3 2 = Lattice vibration  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
4 2 = Monatomic and 

diatomic lattice 

vibration 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = Thermal properties of 

insulator 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
6 2 = Lattice heat capacity    االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Anharmoinc crystal 

interaction   
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
8 2 = Thermal expansion , 

thermal conductivity 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
9 2 = Free electron model  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
10 2 = Durde theory , 

electrical and thermal 

conductivity 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Lorntz model   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
12 2 = Quantum free electron 

model 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Fermi – Dirac 

statistics , density of 

state   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = Electrical and thermal 

properties 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
15 2 = Hall effect  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
16 2 = Band theory, nearly 

free electron  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
17 2 = Forbidden energy gap  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
18 2 = Bloch function, 

effective mass 
 –االلقاء 

المناقشة  

االختبارات  

 التحريرية
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 solid state physics, kittle, 8ed,2005 Introduction to 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

االستجواب  

 الحي 
19 2 = Intrinsic 

semiconductors 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
20 2 = Mobility and electrical 

conductivity  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
21 2 = Crystal defects  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
22 2 = Dislocations  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
23 2 = Superconductivity 

,critical temperature  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
24 2 = Meissner effects, BCS 

theory 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = Critical field   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
26 2 = Depth of 

superconductivity 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
27 2 = Magnetic properties  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
28 2 = Diamagnetic 

materials  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
29 2 = Paramagnetic 

materials 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
30 2 = Ferromagnetic 

materials  
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

31 2 = Antiferromagnetic   االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
      



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 


