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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

. 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
 –االلقاء  

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Vectors  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Newton Laws of 

Motion 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Velocity & 

Acceleration 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Projectile Motion  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Uniform circular 

motion 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Work  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Energy  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
The movement of the 

reference axes 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Conservation of 

Force 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Oscillations  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Centre of Mass  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
 –االلقاء  

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
Exam  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 

16   
 –االلقاء  

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

17   
Collision    االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

18   
Rigid Body 

Mechanics and 

Rotation Motion 

 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية



 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية ( والمواقع 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

19   
Torque  االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

20   
Fluid Mechanics  االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

21   

Buoyancy  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

22   
Surface Tension  االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

23   
Conversions of 

velocities 

 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

24   
Measuring the 

density of the fluid in 

the tube 

 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

25   
Fluid dynamics  االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

26   
Bernoulli's equation 

and its applications 

 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

27   

ELASTICITY  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

28   
 –االلقاء  

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

29   Exam  االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

30   
 –االلقاء  

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية



 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 


