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 1الصفحة  

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 قسم الفيزياء   –جامعة واسط   –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 يزياء فقسم ال / المركز  علمي القسم ال .2

األكاديمي او  اسم البرنامج  .3

 المهني 

 علوم فيزياء  

 فيزياء  بكالوريوس علوم اسم الشهادة النهائية  .4

 :  النظام الدراسي  .5

   سنوي / مقررات اخرى

 + فصليســــــــــنوي

 Abet برنامج االعتماد المعتمد   .6

 كثرة العطل بسبب جائحة كورونا   المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 1/ 2 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديمي أهداف البرنامج  .9

 تعليم الطالب على المبادئ االساسية في الفيزياء  .أ

البلد وتطوره   يساهمون في خدمةوتطبيقاتها العملية اعداد خريجين متخصصين في علوم الفيزياء  .ب 

 .  وتقدمه

 . احتياجات قطاعات متعدده في مجال الفيزياء بكوادر ذات كفاءة عالية تلبية .ت 

 المجال للعمل كمعيدين في القسم ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية في المستقبل تشجيع المتميزين في هذا  .ث 

 . تحقيق الجودة واالعتماد االكاديميل         

  لدراسته.  الطالب  متابعة العلمي من خالل مالئم للدراسة والبحث  أكاديميمناخ  ريتوف ج.

 

 

 
 



 

 
 2الصفحة  

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  األهداف المعرفية-أ

 الطالب من الحصول على المعرفة والفهم لمفهوم علوم الفيزياء  تمكين  -1أ

 الطالب من الحصول على المعرفة والفهم للقوانين العلمية في الفيزياء  تمكين -2أ

 الطالب من مواكبة التطور العلمي في كل المجاالت العلمية الخاصة بعلوم الفيزياء  تمكين -3أ

 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  -4أ

 تزويد المتعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة   -5أ

 تية المدركة .اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذا -6أ

   األهداف المهارتية  الخاصة بالبرنامج-ب 

 مهارات علمية  – 1ب 

 مهارات االستخدام والتطوير  – 2ب 

 رات تفكير وتحليلامه  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 وقنوات التليكرام  FCCالكوكل ميت مباشرة مع الطالب و الدراسية باستخداموشرح المواد  توضيح .1

 pdfو  power pointعرض المحاضرات باستخدام برنامج   .2

 .المحاضرةحل بعض المسائل الفيزيائية خالل  .3

 مشاريع التخرج  .4

 للحصول على المعرفة االكاديمية ات االلكترونية الطالب بزيارة المكتبالطلب من  .5

 هم. تحسين اداءلعلى زيارة المواقع االلكترونية   الطلبة تشجيع .6

 طرائق التقييم       

    متابعة الحضور اليومي -1         

 اختبارات يومية من خالل اسئلة متعددة الخيارات  -2    

 وضع درجات للواجبات اليومية  -3    

 وضع درجات مشاركة في االسئلة المنافسة الصعبة -4    

 اعداد تقارير من قبل الطلبة في المواضيع العلمية التي يدرسونها.  -5   

 الشهرية  متحانات اال - 6   

 االمتحان النهائي  -7 

 المهارات الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة بالمادة  -1ج  

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين العلوم المدروسة -2ج      

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالمعايير العلمية للدراسة على نطاق العالم  -3ج  

 ائق التعليم والتعلم  طر    
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 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل. -

 طرح مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل)كيف،لماذا،متى،ماالسبب( للمواضيع.  -

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق علمية .  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية عن طريق اسئلة متعددة الخيارات تتطلب مهارات علمية -

 امتحانات يومية باسئلة علمية.-

 وضع درجات للواجبات اليومية.  -

 

 

 والتأهيلية المنقولة)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المهارات العامة -د 

 تمكين الطلبة من استخدام نماذج واشكال.  -1د 

 تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل. -2د 

  التخرج.تمكين الطلبة على تطوير ذاتي مستمر بعد  -3د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التفكير تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع تتعلق بعلوم الفيزياء تتطلب  -

 والتحليل . 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل.  -

 

 طرائق التقييم           

 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية. -

 اعطاء درجات محددة للواجبات البيتية . -
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 بنية الربانمج  .11

 

 الساعات املعتمدة  التدريسي اسم  اسم املقرر او املساق  املرحلة الدراسية 

 عملي نظري 

 املرحلة االول 
الفصل  
الدراسي  

 االول

 2 2   د.خصري عباس عساف (1الميكانيك وخواص المادة )
 2 2 د.غادة اايد كاظم  (1الكهربائية والمغناطيسية )

 - 2 د. جنوى جاسم جبري   ( 1الرياضيات )

 1 1 د.اسراء صاحل حسون (1الحاسبات )
 2 2 م.م. صفاء مجعة طعمة  كيمياء عامة 
 - 1 م.م علي كاظم محد  (1)حقوق االنسان 

 - 1 م.م امحد بد احلميد  (1)لغة عربية 
 - 1 د.زينة عباس سلمان (1)لغة إنكليزية 
 7 12  اجملموع

 املرحلة االول 
الفصل  

 الدراسي الثان 

 (2الميكانيك وخواص المادة )

 
 2 2   عسافد.خصري عباس 

 2 2 د.غادة اايد كاظم  (2الكهربائية والمغناطيسية )
 - 2 د. جنوى جاسم جبري   ( 2الرياضيات )
 1 1 د.اسراء صاحل حسون (2الحاسبات )

 2 2 م.م. ستار عبيد مايوس  علم االرض 
 - 1 م.م علي كاظم محد  (2)حقوق االنسان 

 - 1 م.م امحد عبد احلميد  (2)لغة عربية 
 - 1 د.زينة عباس سلمان (2)لغة إنكليزية 
 اجملموع
 
 

 12 7 

 املرحلة الثانية 
الفصل  
الدراسي  

 االول

 2 2 د.منري هليل جدوع  (1فيزياء حديثة )

 2 2 د.امحد خضري عباس  (1فيزياء حرارية واحصائية )

 2 2 د.جنوى جاسم جبري   (1)فيزياء المواد 

 2 2 مهدي امحد حممد د  (1الكترونيات تماثلية )

 1 1 د.مهند عبد الكرمي سعدون  (1الحاسبات )
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 - 2 م.م سلمان رسول سلمان  ( 1الرياضيات )

 - 2 د.خضري عباس عساف    فلك

 - 1 د.زينة عباس سلمان  (1)لغة إنكليزية 

 9 14  عاجملمو 
 
 
 
 

 املرحلة الثانية 
الفصل  

 الدراسي الثان 

 2 2 هليل جدوع د.منري  1فيزايء حديثة 
 2 2 د.جنوى جاسم جبري  1فيزايء مواد

 2 2 د.امحد خضري عباس  1فيزايء حرارية احصائية
 2 1 د.مهند عبد الكرمي سعدون  حتليل عددي 

 1الكرتونيات متاثلية
    

 2 2 د مهدي امحد حممد 

 - 2 م.م سلمان رسول سلمان  1الرايضيات
 1 1 سعدون د.مهند عبد الكرمي  1احلاسبات

 - 1 د.زينة عباس سلمان  1اللغة االنكليزية
 11 13  اجملموع 
 
 

 املرحلة  الثالثة 
فرع الفيزايء  

 العام 
الفصل  
الدراسي  

 ولاال

 2 2 د.عيدان عاصي عبد للا  ( 1بصريات )

 2 2 د.علي كامل حمسن  (1الكنرونيات رقمية )

 2 2 د.ستار حسني سويلم (1فيزياء الليزر )

 - 2 د.هادي دويج العتايب   (1ميكانيك الكم )

 2 2 د.معتصم ابراهيم ملك   (1رياضيات ونمذجة )

 - 2 م.ميثم سلمان امانة  بيئة وتلوث 

 - 2 د مهدي امحد حممد  اشباه موصالت 
 - 1 د.مهدي امحد حممد  (1لغة إنكليزية )

 اجملموع 
 
 

 14 8 

 
املرحلة الثالثة  

الفيزايء  فرع  /
 العام 

 2 2 د.عيدان عاصي عبد للا  ( 2بصريات )
 2 2 د.علي كامل حمسن  (2)الكنرونيات رقمية 

 2 2 د.ستار حسني سويلم (2فيزياء الليزر )
 - 2 د.هادي دويج العتايب   (2ميكانيك الكم )

 2 2 د.معتصم ابراهيم ملك   (2رياضيات ونمذجة )
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الفصل  
 الدراسي الثان 

 - 2 د. مهند عبد الكرمي  طاقة شمسية 
 - 2 د مهدي امحد حممد  فيزياء النانو 

 - 1 د.مهدي امحد حممد  (2لغة إنكليزية )
 8 14  اجملموع

 
 

 املرحلة  الثالثة 
فرع الفيزايء  

 طبية ال
الفصل  
الدراسي  

 ولاال

 2 2 املعموري د جعفر عباس  علم االحياء العام 
 - 2 د. زينة عباس سلمان  فيزياء الصحة 

 2 2 م.م رغده سعد مجيل  كمياء حياتية عامة 
 2 2 د. ستار حسني سويلم  بصريات وليزر 

 2 2 ا.م. حممد جرب رسن  الفيزياء النووية واالشعاعية 
 - 2 د. زينة عباس سلمان  فيزياء االنظمة الحية 

 - 2 م.م محيدة خضر  (1)اإلحصاء الحياتي 
 - 1 د. مهدي امحد حممد  (1)اللغة اإلنكليزية 

 8 17  اجملموع
 

 املرحلة  الثالثة 
فرع الفيزايء  

 طبية ال
الفصل  
 ثان الدراسي ال

 - 2 د. زينة عباس سلمان  فيزياء حياتية  
 2 2 د. مي انجي اخلناق  بيولوجيا الخلية 

 - 2 د. منري هليل جدوع  الذرية والجزيئيةاالطياف 
الموجات والموجات فوق  

 - 2 د. خضري عباس عساف  الصوتية 
 2 2 د. علي كامل حمسن  الكترونيات حيوية 

 - 2 د وليد عبد الكاظم  الحاسوب ونمذجة الصور 
 - 2 م.م محيدة خضر  (2)اإلحصاء الحياتي 

 - 1 حممد د. مهدي امحد   (2)اللغة اإلنكليزية 
 4 15  اجملموع

 املرحلة الرابعة 
 سنوي 

 3 2 د.هادي دويج زرزور  فيزايء نووية 

 3 2 د.عباس فاضل عيسى  فيزايء احلالة صلبة 

 - 2 د.هاشم علي يسر  النظرية الكهرومغناطيسية 

فلسفة علم ومنطق البحث  
 العلمي 

 - 1 د.غادة اايد كاظم 

 - 2 زرزور د.هادي دويج   جسيمات أولية 
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 - 2 د.غادة اايد كاظم  اغشية رقيقة 

 - 2 د.فائق مجيل حسن  فيزايء رايضية 

 - 2 د.ستار حسني سويلم اللغة االنكليزية 

 - 2 كافة التدريسيني يف القسم  مشروع البحث 

 6 17  اجملموع  

   وحدة  140 اجملموع الكلي/ فرع الفيزايء العام 
 
 
 

 الشخصي التخطيط للتطور . .12

 كيفية قيام القسم بمتابعة تقدم الطلبة وانجازاتهم ودرجاتهم  وصف

 المشاركة في المؤتمرات العلمية 

 المشاركة في ورش العمل والندوات 

كفاءات مؤهلة في مجال الرياضيات قد اكتسبوا التفكير المنطقي والمهارات البحثية للتواصل المستقبلي مع 

 المجتمع  

 

 

 

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .13

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة تعليمات وحسب +تطبيقي(ياحيائ (علمي – المركزي القبول

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 والفهم  المعرفة

 العلمية المشاكل حل مهارات 

 والتحليل  التفكير مهارات 

 الذاتي  والتطوير االستخدامات  مهارات 

 المتخصص  الكادر تغطية

 األكاديمي  واالعتماد  الجودة تحقيق
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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 

السنة /  

 المستوى
رمز 

المقر

 ر

 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري 
المهاراتية   األهداف المعرفية  األهداف

 بالموضوع  الخاصة
الوجدانية   األهداف

 والقيمية
والتاهيلية  المهارات العامة 

  األخرىالمنقولة ) المهارات 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 
 

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

وخواص    االول ميكانيك 

 ( 2+ف1)فالمادة
 + + +  + + +  + +  + + + + + + اساسي

كهربائية   

 ( 2+ف1)فومغناطيسية
 + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي

 + + + + + + + + + +  +    + اساسي ( 2+ف1)فرياضيات 

  +  +  +  + + + + + + + +  اساسي ( 2+ف1)فحاسبات 

 + + +  + + + +  +  + + + +  اساسي (1)فكيمياء عامة 

 +  + + + + + + + + + + + + +  اساسي ( 2)ف األرضعلم  

  +  + +  + +  + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فلغة عربية 
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 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فإنكليزيةلغة  

 

   + + + +  + +  + +   + + اساسي ( 2+ف1)فحقوق انسان  

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)ففيزياء حديثة  الثاني 

حرارية    فيزياء 

 ( 2+ف1)فواحصائية
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)ففيزياء مواد 

الكترونيات   

 ( 2+ف1)فتماثلية

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 2ف تحليل عددي 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فحاسبات 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فرياضيات 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 1ف فيزياء فلك 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1االنكليزية)فاللغة  

فرع    -الثالث

 الفيزياء العام 
البصريات   

 ( 2+ف1)فالفيزيائية
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

رونيات  كتال 

 (2+ف1)فرقمية

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فالليزر فيزياء  



 

  
 11الصفحة  

 
  

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فميكانيك الكم 

رياضيات   

 (2+ف1)فونمذجة

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي ( 2+ف1)فاللغة االنكليزية 

  + + + +  + +  + +  + +  + اختياري  1اشباه موصالت ف 

                 اختياري  2فيزياء النانوف  

 + + + + + + + + + + + + + + + + اختياري  1بيئة وتلوث ف 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اختياري  2طاقة شمسية ف 

 

 

فرع    –الثالث 

الفيزياء 

 الطبية

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي 1ف فيزياء الصحة 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي 1ف كمياء حياتية عامة 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي 1علم االحياء العام ف 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي 1ف بصريات وليزر 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي 1ف الفيزياء النووية واالشعاعية 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي 1ف فيزياء االنظمة الحية 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اختباري  ( 2+ف1اإلحصاء الحياتي )ف 

 + + +  + + + + + + + + + + + + + اساسي (2+ف1اللغة اإلنكليزية)ف 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 2حياتية ففيزياء  

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 2بيولوجيا الخلية ف 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 2االطياف الذرية والجزيئية ف 
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الموجات والموجات فوق   

 2الصوتية ف
 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 2الكترونيات حيوية ف 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي 2الحاسوب ونمذجة الصور ف 

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي فيزياء نووية  الرابع

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي فيزياء الحالة الصلبة  

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي النظرية الكهرومغناطيسية 

فلسفة العلم ومنطق البحث   

 العلمي

 +  + +  + + +  + + +    + اساسي

 + + + + + + + + + + + + + + + + اساسي مشروع البحث 

 + +  + +   +  + + + +  + + اختياري   رياضيةفيزياء   

 +  + +  +  + +  + +  + + + اختياري   جسيمات اولية 

 + +   +  + + +   + + +  + اختياري   اغشية رقيقة 



 نموذج وصف المقرر

 ثالث عام  –رياضيات ونمذجة   –ا.م.د معتصم إبراهيم ملك 

 

 

 وصف المقرر 

 جامعه واسط  -كلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء    المركز /لعلمي القسم ا .2

 رياضيات و نمذجة   المرحله الثالث  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني + حضوري   اشكال الحضور المتاحة   .4

    2020  – 2019السنة  الفصل / السنة  .5

 ( س اسبوعيا  1) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/2019/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

  التحليل العددياكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 تنمية االتجاهات االيجابية ازاء المعرفة   -
  التحليل العدديالتعرف على مناهج البحث في علم  -

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

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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تهدف الى تنميه  قدرات الطالب على فهم كيفيه ايجاد الحلول ألغلب المسائل الرياضيه بطرق عدديه وكذلك 
 الكومبيوتر كاداه اساسيه في وصف األفكار ومتابعه حلها ومقارنه النتائج التواصل مع 

 

 التحليل العددي التعرف على اهداف علم  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 المعرفية  األهداف -أ
كيفيه ايجاد الحلول ألغلب المسائل الرياضيه بطرق عدديه وكذلك التواصل مع الكومبيوتر كاداه    

 اساسيه في وصف األفكار ومتابعه حلها ومقارنه النتائج 

 بالمقرر  الخاصة المهاراتية  االهداف   -ب 

 كتابه البرمجيات الخاصه بحل المسائل المختلفه 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة والبرامجيات  -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب  

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  
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 والقيمية  الوجدانية  االهداف  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  
 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 الجزء العملي)البرامجيات( –االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 االختبارات العمليه 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 نموذج وصف المقرر

 ثالث عام  –رياضيات ونمذجة   –ا.م.د معتصم إبراهيم ملك 

 

 جامعه واسط  -كلية العلوم المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء     / المركز العلمي القسم ا .2

 الصف الثالث  –رياضيات ونمذجه  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني + حضوري   أشكال الحضور المتاحة  .4

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

 ( س اسبوعيا  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/2019/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تهدف الماده الى تنميه قدرات الطالب على فهم كيفيه ايجاد الحلول وتمثيل ألغلب المسائل والضواهر   -

الفيزيائيه وكذلك التواصل مع الكومبيوتر كاداه اساسيه في وصف األفكار ومتابعه حلها ومقارنه  

 النتائج 

   العلميه والتفكير السليمتنمية االتجاهات االيجابية ازاء المعرفة  -
-  
 التعرف على انواع انتقال اثر التعلم   -
 التمكن من معرفة المقصود بالتغذية الراجعه وابرز نظرياتها   -

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. 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9
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كيفيه بناء منظومه محاكاه ألغلب المسائل والضواهر الفيزيائيه وكذلك التواصل مع الكومبيوتر كاداه     -

 اساسيه في وصف األفكار ومتابعه حلها ومقارنه النتائج 

 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  

 

 
 والقيمية  الوجدانية  االهداف  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي + االختبار العملي –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  + االختبارات العمليه
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 بنية المقرر.10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في 

وكل   23المحور 

 حسب موضوعه  

Mathematical 
functions  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

2 2  
1-D, 2-D, 3-
D,Functions  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

3 2  
Statistical concept 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

4 2  
Mean, variance, 

median  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

5 2  
Chi-square 

AAE,ASE,RMSE 
 –االلقاء 

 –المناقشة 

 االستجواب  

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

6 2  

Probability 
distribution 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

7 2  
Bionomial 

distribution  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

8 2  
Exponential 
distribution  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

9 2  
Poisson distribution 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

10 2  
Fourier Modeling 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

11 2  
1-D Fourier 

transformation   االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

12 2  

2-D Fourier 
transformation 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

13 2  
convolution 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه
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14 2  
Optical modeling 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

15 2  
Aperture modeling 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

16 2  
 مراحعه شامله 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

17 2  
 –االلقاء  عطلة نصف السنة 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

18 2  

Point spread 
function 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

19 2  
Modulation transfer 

function   االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

20 2  
Diffraction patterns 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

21 2  
Single slit 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

22 2  
Double slit 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

23 2  
Multi slits 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

24 2  

applications  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

25 2  

Lens design-design 
requirements-lens 
optimization-thin 

film  

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

26 2  
Optical testing 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

27 2  
Optical astronomy 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه
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 المختبر    -شبكة االنترنت للتدريسيين -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية 11

 القراءات المطلوبة : 

 كتب المقرر ▪
▪       

  .1-physical modeling in matlab 

By Allen Downey – green tea press, 2008 
2-Modeling and simulation of system using matlab and 
simulink 
By Devendra  K. Chaturedi - 2009 

تأخذ افكارها من كل كتب الفيزياء   modelingباالضافه الى المصادر اعاله فان ماده  
 مفردات منهج مأخوذه من مواد قسم الفيزياء المختلفه 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية  (ب 

 ،مواقع االنترنيت ،..... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي12
 

 

28 2  
Introduction to 

image processing  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

29 2  
Digital image ,type 

of image 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

30 2  

Image algebra, 

image filtering, 

Image translation , 

scaling, shifting, 

types of histogram, 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

31 3  

FFt for digital image  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

      
      



 موذج وصف المقرر ن

 

Elementary particles 

 
 للصف الرابع الفيزايء العامة

 مدرس املادة : 
 العتايباالستاذ الدكتور هادي دويج 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 الصف الرابع –فيزياء الحالة الصلبة   اسم / رمز المقرر  .3

 Abet البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2019  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 عملي( س  3( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2019/ 12/ 3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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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 الفيزياء النووية تطوير الطالب بالمستويات المعرفية اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 الفيزياء النووية و اطالع الطالب على النظريات و المفاهيم العلمية  تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 الفيزياء النووية  التعرف على مناهج البحث في  -
 الفيزياء النووية التعرف على المفاهيم االساسية في  -
من حيث فهم الحالة المجهرية   و تركيب المادةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -

  و الذرة(للمادة)النواة 
 الجسيمات االولية التعرف على اهداف  -
 الجسيمات االولية  تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 الخصائص االساسية للجسيمات االولية .  التعرف على مكونات  -       

 المبادىء االساسية للجسيمات االولية متمثلة بالكواركات التعرف على  -
 فهم و ادراك النظريات في تطور و اكتشاف الجسيمات االولية  لمعرفة النظرية في اكتساب ا -
تعليم الطالب كيفية تحقيق قوانين حفظ الجسيمات االولية في الفيزياء مثل قانون حفظ الشخنة و   -

 التماثل و قانون حفظ الغرابة 
تعليم الطالب االهداف االساسية من دراسة موضوع الجسيمات اتالولية باعتباره المدخل الحقيقي في   -

 فهم و ادراك كيفية بناء النواة و الذرة 

 لتعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات ا .10

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على اهداف الجسيمات االولية  -1أ

 التعرف على طبيعة الجسيمات االولية و قوانين الحفظ-2أ

 المقارنة بين مجاميع  و عوائل الجسيمات  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الجسيمات االولية -4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة مفاهيم و اساسيات   – 2ب 

 الجسيمات 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 بارات للطلبة  تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االخت     -4ب 
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 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  والموضوعية 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 



 

 

 
 3الصفحة  

 
  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to 
elementary particles  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = Classification of 
elementary particles  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = Origin of elementary 
particles 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = Production of elementary 
particles 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = How to detect elementary 
particles 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = Particle families 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Quarks  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = Leptons  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = Hadrons  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = Hyperons  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Decay of hyperons  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = Classification of 
elementary particles 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Particles interactions  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = Conservation laws  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = Conservation of charge  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

16 2 =    Conservation of 
leptons 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

17 2 = Conservation of baryons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

18 2 = Conservation of isotopic 
spin 

 –االلقاء 

المناقشة  

االختبارات  

 التحريرية



 

 

 
 4الصفحة  

 
  

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

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 اجلسيمات االولية و الفيزايء النووية املؤلف الدكتور حممد قاسم الفخار 

االستجواب  

 الحي 

19 2 = Conservation of 
strangeness 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

20 2 = Conservation of parity  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

21 2 = Short-lived particles and 
the resonances 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

22 2 = Examples  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

23 2 = Composition of hydrons  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

24 2 = Entaquark 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = Quarks in pictures  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

26 2 = 
Composition of proton 

according to pictoquarks 
model 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

27 2 = 
Composition of neuton 

according to pictoquarks 
model 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

28 2 = Solved problems 1  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

29 2 = Solved problems 2 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

30 2 = 3Solved problems  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

31 2 =  3Solved problems 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
      



 

 

 
 5الصفحة  

 
  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقررنموذج وصف 

nuclear physics 
 

 للصف الرابع الفيزايء العامة 
 

 مدرس املادة : 
 االستاذ الدكتور هادي دويج العتايب

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 الصف الرابع  –الفيزياء النووية  اسم / رمز المقرر  .3

 Abet البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2019  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 عملي( س  3( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2019/ 12/ 3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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. 



 

 

 
 1الصفحة  

 
  

 أهداف المقرر .9

 الفيزياء النووية تطوير الطالب بالمستويات المعرفية اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 الفيزياء النووية و اطالع الطالب على النظريات و المفاهيم العلمية  تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 الفيزياء النووية  التعرف على مناهج البحث في  -
 الفيزياء النووية التعرف على المفاهيم االساسية في  -
من حيث فهم الحالة المجهرية   و تركيب المادةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -

  و الذرة(للمادة)النواة 
 الفيزياء النووية التعرف على اهداف  -
 الفيزياء النووية تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 الخصائص االساسية للفيزياء النووية .  التعرف على مكونات  -       

  المبادىء االساسية للنظام الذري و النووي  التعرف على  -
 فهم و ادراك النماذج النووية ية في اكتساب المعرفة النظر  -
 تعليم الطالب الية تفاعل االشعاع مع المادة مثل اشعة كاما و بيتا و الفا و النيوترونات  -
 تعليم الطالب كيفية حساب المدى للجسيمات المشحونة في المادة  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اهداف الفيزياء النووية -1أ

 التعرف على طبيعة القوة النووية القوية  -2أ

 المقارنة بين النماذج النووية   -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الفيزياء النووية -4أ
  

 بالمقرر  الخاصة المهاراتية  االهداف   -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

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

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       



 

 

 
 2الصفحة  

 
  

 

 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  

 

 
 والقيمية  الوجدانية  االهداف  -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 



 

 

 
 3الصفحة  

 
  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

مقدمة عن الفيزايء الذرية  
والنووية و حل امثلة عن  

 النظرية النسبية 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 

مقدمة عن الفيزايء الذرية  
والنووية و حل امثلة عن  

 النظرية النسبية 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
مقدمة عن الفيزايء الذرية والنووية و  

 حل امثلة عن النظرية النسبية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
مقدمة عن الفيزايء الذرية والنووية و  

 حل امثلة عن النظرية النسبية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
الطاقة املصاحبة لالحنالل  

 ( النووية)كاما ,الفا ,بيتا
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
الطاقة املصاحبة لالحنالل  

 ( النووية)كاما ,الفا ,بيتا

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  بروتون  –فناء الكرتون  = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  قانون االحنالل الشعاعي  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
 تطبيقات  عن الفعالية النوعية

(SA) ,امثلة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
التفاعالت النووية  , مالحظات  

 التفاعالت النوويةعامة , حركات 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  تفاعل االنشطاري النووي  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 
فقدان الطاقة ونفوذ االشعاع خالل  

 املادة ، التفاعالت الكولومية

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
فقدان الطاقة ونفوذ االشعاع خالل  

 املادة ، التفاعالت الكولومية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
قدرة االيقاف الناشئة من التاين  

 ( p،d،t،α ) والتهيج جلسيمات
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  قدرة االيقاف للربوتوانت  = 2 15

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية



 

 

 
 4الصفحة  

 
  

 –االلقاء  قدرة االيقاف الشعة التباطؤ   = 2 16

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

17 2 = 
حل امثلة تطبيقية عن مضمون قدرة  

 االيقاف للجسيمات املختلفة

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

18 2 = 
مدى اجلسيمات املشحونه ، مدى  

 اجلسيمات الثقيلة

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 حل امثلة تطبيقية  = 2 19
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

20 2 = 
املدى لاللكرتوانت والربوتوانت مع  

 امثلة تطبيقيةحلال 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

21 2 = 
املدى لاللكرتوانت والربوتوانت مع  

 حلال امثلة تطبيقية

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  A˃2 ) )املدى لاليوانت الثقيلة = 2 22

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

23 2 = 
كاما واالشعة السينية  تفاعالت اشعة  

 مع املادة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

24 2 = 
استطارة كومبنت ، انتاج الزوج  

 الظاهرة الكهروضوئية 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = 

معامل التوهني الكلي ، معامل  
امتصاص طاقة الفوتون مع حل امثلة  

 تطبيقية

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

26 2 = 
عوامل الزايدة ، تفاعل النرتوانت مع  

 املادة 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

27 2 = 
مقدمة عن النماذج النووية، منوذج  

 قطرة السائل 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

28 2 = 
خمتصرة عن االستخدام  نبذة   

 السلمي للطاقة النووية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

29 2 = 
نبذة خمتصرة عن تقانة النانو  

 تكنولوجي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

30 2 = 
نبذة خمتصرة عن تقانة النانو  

 تكنولوجي 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

31 2 = 
نبذة خمتصرة عن تقانة النانو  

 تكنولوجي 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
      



 

 

 
 5الصفحة  

 
  

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

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 اساسيات الفيزايء النووية املؤلف مايرهوف  -1 
 مقدمة يف الفيزايء النووية املؤلف انكا -2

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 ميكانيك الكم 
 للصف الثالث الفيزايء العامة 

 مدرس املادة : 
 االستاذ الدكتور هادي دويج العتايب

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .14

 الفيزياء     / المركز العلميالقسم  .15

 الصف الثالث  –ميكانيك الكم اسم / رمز المقرر  .16

  البرامج التي يدخل فيها  .17

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .18

   2019  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .19

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 2019/ 12/ 3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

 الفيزياء النووية تطوير الطالب بالمستويات المعرفية اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -

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. 



 

 

 
 1الصفحة  

 
  

 الفيزياء الكمية و اطالع الطالب على النظريات و المفاهيم العلمية  تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 التعرف على مناهج البحث في  -
 الفيزياء الكمية التعرف على المفاهيم االساسية في  -
 خواص المؤثرات و دالة هاملتون و مؤثر الهاملتتونين التعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -
 كانيك الكم كمدخل تطبيقي في الصورة العيانية في القيزياء  موضوع ميالتعرف على اهداف  -
 ميكانيك الكم   تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 التعرف على كيفية حساب القيمة المتوقعة باالستعانة بالمؤثرات   -       

 حقيقية  على برهان الطاقة الكلية للنظام الفيزيائي كقيمة ذاتية التعرف  -
 فهم و ادراك النظريات خصوصا في تطبيق معادالت شرودنكراكتساب المعرفة النظرية في  -
تعليم الطالب على المقارنة في امكانية تطبيق مفاهيم الميكانيك الكمي و الكالسيكي لحل االنظمة   -

 الفيزيائية   

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .23

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اهداف ميكانيك الكم  -1أ

 التعرف على طبيعة استخدام معادلة شرودنكر في ايجاد دالة الموجة للنظام  -2أ

 المقارنة بين الميكانيك الكمي و الكالسيكي   -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الميكانيك الكمي -4أ
  

 :  بالمقرراالهداف المهاراتية الخاصة    -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة مفاهيم و اساسيات   – 2ب 

 الجسيمات 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -



 

 

 
 2الصفحة  

 
  

 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية  والموضوعية 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  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .24

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

الصفات االولية للميكانيك الكمي  
 –االلقاء  واهمية الميكانيك الكمي في الفيزيا 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  دالة الموجه وتفسيرها  = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  اشتقاق معادلة شودنگر  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  المؤثرات  -معادلة الموجه لشودنگر  = 2 4

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

معادلة الموجه لشودنگر                   = 2 5
 المؤثرات  -

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

اشتقاق معادلة الموجه لذرة               = 2 6
 الهيدروجين 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

استنتاج المؤثرات الالبالسيين اللذان   = 2 7
 بروتون وااللكترون يؤثران على 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  الدوال العيارية  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

القيم الذاتية والدوال الذاتية للموقع   = 2 9
 والزخم بأتجاه المحور السيني 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

الذاتية والدوال الذاتية للموقع  القيم  = 2 10
 والزخم بأتجاه المحور السيني 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  القيم المتوقعه  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 التفاوت                               = 2 12

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  الدوال الذاتية وثوابت الحركة  = 2 13

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج في الميكانيك الكمي التي تقابل   = 2 14
 نتائج اساسية في الميكانيك الكالسيكي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج في الميكانيك الكمي التي تقابل   = 2 15
 نتائج اساسية في الميكانيك الكالسكي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج في الميكانيك الكمي التي تقابل   = 2 16
 نتائج اساسية في الميكانيك الكالسيكي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

معادلة شودنگر المعتمدة على  حل  = 2 17
 الزمن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

  ميكانيك الكم للمؤلف الدكتور عبد السالم احلسيين و اخرون  

تكملة معادلة شودنگر                 = 2 18
 المعتمدة على الزمن 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

صفات مستويات الطاقة                 = 2 19
 ودوال الموجه 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  االنحالل  = 2 20

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج التي تتضمنها معادلة شودنگر   = 2 21
 غير المعتمدة على الزمن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج التي تتضمنها معادلة شودنگر   = 2 22
 غير المعتمدة على الزمن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

التعبير الرياضي ومميزات دالة   = 2 23
 كرونكر

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 تمثيل دالة الموجه بالمفكوك  = 2 24

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  خواص المؤثرات  = 2 25

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 المؤثر المستبدل  = 2 26
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

المتوقعه لوحدة الزمن يتوقف على   = 2 27
 المستبد   دراسة تغير القيمةالمؤثر

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  انخفاض االحتمالية  = 2 28

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 تيار االحتمالية والحاالت المكممة  = 2 29
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 التماثل في الميكانيك الكمي  = 2 30

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

    التماثل في الميكانيك الكمي = 2 31

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
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 - المراجع الرئيسيه 

   ،التقارير ،.....(الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية  (ت 

 المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،..... (ث 

 

- 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .26
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 موذج وصف المقررن

 المادة : فلسفة العلم ومنهج ابحث العلمي 

 األولى المرحلة : 

 مدرس المادة : 

 المدرس الدكتور غادة اياد كاظم

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .27

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .28

 فلسفة العلم ومنهج البحث العلمي اسم / رمز المقرر  .29

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .30

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .31

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .32
 ساعة   1نظري: 

 

 2020/ 1/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .33

 أهداف المقرر .34

 دراسة ومعرفة الفلسفة وانواعها وربطها ابلعلم.  - أ

 التعرف على منهجية البحث وكيفية كتابة البحث بصورة صحيحة.  -ب

 التعرف على انه كيف ميكن ان يكون العامل فيلسوفا والفيلسوف عاملا.   -ج

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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 التعرف على اهم انواع الفلسفة والبحوث  -د

 املاجستري والدكتوراه. تعزيز البحوث العلمية وخاصة حبوث   -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .35

  االهداف المعرفية -أ
 مادة الفلسفة.   تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب عن انواع الفلسفة .   -2أ

 الطالب من القدرة على االستنتاج الفلسفي.تمكين   -3أ
 الخطوات المنهجية لكتابة البحث. تحديد اهم   -4أ
 الربط بين الفلسفة والعلم.  -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على توسيع المدارك للطالب لالستدالل المنطقي.   – 2ب 

 معرفة ماهي انواع الفلسفة ومدى مطابقتها مع العلم.  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم  وبرامج المحاكاة.  -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي واعداد التقارير .  -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية .اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة .  - 2

 الواجبات البيتية والتقارير .   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية. من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل.تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة .   -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية. -1

 التطبيق العملي في المختبر.  -2

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات.   -3
 انشاء تقارير .  -4
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 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية والعملية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر للمادة. -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة من المادة المعطاة. -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية وبين العامة ايضا.  -3د 
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 بنية المقرر  .36

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

1 1 
التعرف على الفلسفة  

 وانواعها 

تعاريف أساسية ا: لفلسفة  
 المعرفة العلم التفكير 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
التعرف على العلم  

والمعرفة وكيفية  

 استحصالها 

تعاريف أساسية : الفلسفة  
 المعرفة العلم التفكير 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 1 
عالقة  التعرف على 

 العلم والفلسفة 

المحاضرة +   العالقة بين العلم والفلسفة 

 فيديو توضيحي 
= 

4 1 
القدرة على التفكير  

 الفلسفي المنطقي 

المحاضرة +   التفكير العلمي والتفكير الفلسفي 

 مناقشة 
= 

 فهم فلسفة العلم   1 5
المحاضرة +   فلسفة العلم 

 مناقشة 
= 

6 1 
معرفة البحث العلمي  

 وانواعه 

المحاضرة +   البحث العلمي 

 = فيديو توضيحي 

7 1 
ادراك كيف ان العلم  

 تطور 

المحاضرة +   تطور البحث العلمي 

 = فيديو توضيحي 

8 1 
معرفة السبب من اجل  

 انجاز البحث العلمي 

المحاضرة +   العلمي  البحث  دوافع 

 = فيديو توضيحي 

 تحديد اهمية البحث   1 9
المحاضرة +   العلمي  البحث  أهداف 

 = مناقشة 

10 1 
ابراز اهم خصائص   

 البحث العلمي  

المحاضرة +   العلمي  البحث  خصائص

 مناقشة 
= 

11 1 
معرفة الميادين  

 المختلفة للبحث العلمي 

المحاضرة +   العلمي  البحث  ميادين

 مناقشة 
= 

12 1 
معرفة اهم وابرز  

 البحوث العلمية  

المحاضرة +   العلمي  البحث  أنواع 

 مناقشة 
= 

13 1 
التعلم ماهي الخطوات  

 المطقيقة للقيام بالبحث 

المحاضرة +   العلمي  البحث  خطوات 

 مناقشة 
= 

14 1 
معرفة اهم العوامل  

المؤثرة على البحث  

 بمختلف انواعه 

 البحث  على  المؤثرة العوامل
 العلمي 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      

15 1 
التعلم ماهي االمور  

توفرها للقيام  الواجب 
 بالبحث العلمي . 

 العلمي  البحث مستلزمات 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 1 
دراسة واقع البحث  

العلمي والى ما ال اليه  
 . 

 العلمي  البحث واقع
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

17 1 
الدراسة المستفيضة  

لمعرفة محاذير البحث  
 العلمي.

 العلمي  البحث مخاطر
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

18 1 
التعرف منهج البحث  

 العلمي 
المحاضرة +   منهج البحث العلمي 

 مناقشة 
= 

19 1 
تميز اهم خصائص  

 البحث العلمي 
المحاضرة +   العلمي  المنهج  خصائص

 مناقشة 
= 

20 1 
حتديد اهم املعاير لتصنيف  

 مناهج البحث العلمي 
 البحث  مناهج تصنيف معايير 

 العلمي 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

21 1 
المنهج التاريخي  معرفة 

 للبحث العلمي 
المحاضرة +   التاريخي  المنهج 

 مناقشة 
= 



 

 

الصفحة   
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 البنية التحتية   .37

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
(,منهجية البحث العلمي ، منشورات جامعة حماة 2016)كمال دشلي   

  كلية االقتصاد ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 

( فلسفة مناهج البحث العلمي ، مكتبة مدبول 1999عقيل حسني عقيل )  

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ج

   ،.....()المجالت العلمية ،التقارير  
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ح

 .....، 
 مادة الفلسفة  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .38

باالعتماد على المصادر الحديثة. استخدام    %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم

 االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج وصف المقرر

22 1 
التعرف وفهم ماهو املنهج  

 الوصفي
المحاضرة +   الوصفي  المنهج 

 مناقشة 
= 

23 1 
المحاضرة +   التجريبي  المنهج  نعرفة المنهج التجريبي 

 مناقشة 
= 

24 1 
دراسة جيدة ملراحل اعداد  

 البحث  
المحاضرة +   ي العلم البحث  إعداد  مراحل 

 مناقشة 
= 

25 1 
التعرق على اهم الطرق  

واسلمها وادقهافي جمع  

 البيانات 

 البحث  ألغراض  البيانات جمع طرق
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 ( thin filmsالمادة : األغشية الرقيقة )

 المرحلة : الرابعة / الفيزياء العامة 

 مدرس المادة : 

 الدكتور غادة اياد كاظمالمدرس 

 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .39

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .40

 المرحلة الرابعة –األغشية الرقيقة    اسم / رمز المقرر  .41

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .42

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .43

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .44
 ساعة   2نظري: 

 

 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .45

 المقررأهداف  .46

 دراسة ومعرفة اخلواص النانوية للمادة ومعرفة اي نوع من املواد النانوية ينتمي اليها الغشاء الرقيق.  -ت

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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 التعرف على الطرق الفيزايئية والكيميائية لرتسيب االغشية الرقيقة.  -ث

 دراسة مزااي وعيوب كل طريقة.   -ج

 التعرف على اهم تطبيقاهتا    -د

 تعزيز اجلانب العلمي والعملي التساع تطبيقات االغشية.   -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .47

  االهداف المعرفية -أ
 ماهو الغشاء الرقيق.  تمكين الطالب من معرفة   -1أ

 تعريف الطالب على كيفية اختيار الظروف المناسبة لترسيب الغشاء.  -2أ

 تمكين الطالب من ترسيب االغشية بالصورة الصحيحة.  -3أ
 تحليل وتشخيص االغشية المرسبة وتحديد التطبيق حسب الخصائص المستحصلة.  -4أ
 بشكل عملي.تطبيق مادة النظري   -5أ

 

  لمقرراالهداف المهاراتية الخاصة با  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على فهم التركيب والسطحي لالغشية الرقيقة.  – 2ب 

 تحديد اهم المعاملت المهمة لمختلف التطبيقات التي يكون الغشاء الرقيق االساس لها.  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم  وبرامج المحاكاة.  -
 التعلم الذاتي واعداد التقارير . تشجيع الطلبة على  -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية .اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة .  - 2

 الواجبات البيتية والتقارير .   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية. من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل.تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة .   -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      
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 الوسائل التقليدية.المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع  -5

 التطبيق العملي في المختبر.  -6

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات.   -7
 انشاء تقارير .  -8

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية والعملية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر للمادة. -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة من المادة المعطاة. -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية وبين العامة ايضا.  -3د 
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 بنية المقرر  .48

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
التعرف على الغشاء  

 الرقيق  
What is a thin film   + المحاضرة

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة اهم خصائص  

 الغشاء الرقيق 
Special Properties of 

Thin Films 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 

ومعرفة االساس  دراسة  

في ترسيب الغشاء  

بطريقة الرش الكيميائي 

 الحراري 

Chemical Spray Pyrolysis 

Technique (CSP):   + المحاضرة

 فيديو توضيحي 
= 

4 2 
التعرف على اهم مزيا 

وعيوب طريقة الرش  

 الكيميائي 

Advantages and 

disadvantages of 

Chemical Spray Pyrolysis 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
-دراسة طريقة الصول

 جل 
Sol-Gel Method   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
دراسة طريقة الدوران  

واهم خطوات ترسيب  

 الغشاء بها

Spin coating and key 

stages of spin coating 
المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

 دراسة طريقة الغمر  2 7
Dip-coating   + المحاضرة

 = توضيحي فيديو 

8 2 
معرفة اهم التطبيقات  

لالغشية المحضرة  

 بطريقة الغمر 

Applications the Dip 

coatings 
المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

9 2 
معرفة اهم مزايا وعيوب  

طريقة الغمر في ترسيب  

 االغشية 

Advantages and 

disadvantages of dip 

coating 

المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
ودراسة طريقة  معرفة  

 االنودة الكهربائية
Electrolytic Anodization   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
معرفة طريقة االختزال  

الكيميائي لترسيب 

 الغشاء

Chemical Reduction 

Plating   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 2 
دراسة طريقة البلمرة  

الكهربائية في تحضير 

 الغشاء

• Electrochemical 

polymerization 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة طريقة الترسيب  

الكهرو في تحضير 

 الغشاء

Electrophoretic 

Deposition   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

 فهم مفهوم التفريغ 2 14
Vacuum concepts   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

      

15 2 
دراسة منظومة التفريغ  

مزاياها  والتعرف على 
 وعيوبها

System volumes, leak 
rates and pumping 

speeds 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 2 
فهم مفهوم المواد  

 الموصلة 

The idea of conductance    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

17 2 
التعرف على منظومات  

 قياس الضغط 

Measurement of system 
pressure 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

18 2 
دراسةوفهم طريقة  
 التبخير الكيميائي 

Physical Vapor 
Deposition (PVD) 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

19 2 
المحاضرة +   Thermal evaporation معرفة التبخير الحراري  

 مناقشة 
= 
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 البنية التحتية   .49

 الكتب المقررة المطلوبة  -3
Handbook of Thin Film TechnologyFrey, 

Hartmut, Khan, Hamid R  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -4

 
1- Handbook of Physical Vapor 

Deposition (PVD) Processing-

Donald M. Mattox> 

 2- Handbook of Thin Film Deposition 
4th Edition 

Krishna Seshan Dominic Schepis 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (خ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (د 

 االنترنيت ،.....

مادة الغشاء مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 الرقيق 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .50

باالعتماد على المصادر الحديثة. استخدام    %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم

 االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب. 

 

20 2 
متيز عدد من العناصر الفعالة  

 املرسبة كغشاء رقيق 
Some metals films that 
are easily deposited by 

evaporation 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

21 2 
فهم دراسة تقنية  

الترسيب بالمقاومة  
 الحرارية 

Resistance  heating  
technique   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

22 2 
معرفة طريقة الرتسيب ابحلزمة  

 االلكرتونية 
Electron  beam  heating  

technique   
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

23 2 
دراسة وفهم طريقة  

ترسيب الغشاء بطريقة  
 الترذيذ

Sputter deposition 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

24 2 
التعرف على االنواع العديدة  

 لرتذيذ
Types of Sputtering 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

25 2 

دراسة والفهم املفصل لتقنية  
حيود االشعة السينية  

 لتشخيص الغشاء 

X-Ray Diffraction (XRD) 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 موذج وصف المقررن

 ( Electric & Magnetismالمادة : الكهربائية والمغناطيسية )

 ى المرحلة : األول

 مدرس المادة : 

 اياد كاظمالمدرس الدكتور غادة 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 المرحلة االولى   –الكهربائية والمغناطيسية   اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة   2نظري: 

 ساعة   2عملي:  

 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة ومعرفة اخلواص الفيزايئية للمواد املتكون منها االدوات االلكرتونية كالصمام الثائي والرتانسستور  - ج

 التعرف على انواع خمتلفة لالدوات االلكرتونية وسبب اختالف عملها  - ح

 دراسة ربط القطع االلكرتونية يف الدوائر والية عملها   -ج

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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 التعرف على اهم تطبيقاهتا    -د

 تعزيز اجلانب العلمي لالدوات االلكرتونية االساسية   -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 مادة الكهربائية والمغناطيسية.   تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب عن الشحنات الكهربائية واالقطاب المغناطيسية والقوى التي تتعامل معها.  -2أ

 على تحليل الدوائر الكهربائية والعناصر االساسية للدائرة من مقاومة ومتسعة وملف.تمكين الطالب   -3أ
 تحليل الدوائر الكهربائية رياضيا.   -4أ
 في المختبر بشكل عملي. تطبيق مادة النظري   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على فهم التركيب الداخلي للقطع الكهربائية والمغناطيسية و انواعها   – 2ب 

 مقارنة النتائج المستحصلة من التجارب العملية مع القيم النظرية ومناقشة الفارق بينهما    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم  وبرامج المحاكاة.  -
 التعلم الذاتي واعداد التقارير . تشجيع الطلبة على  -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية .اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة .  - 2

 الواجبات البيتية والتقارير .   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية. من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل.تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة .   -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية.  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 الوسائل التقليدية.المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع  -9

 التطبيق العملي في المختبر.  -10

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات.   -11
 انشاء تقارير .  -12

 



 

 

الصفحة   

18 
 

  

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية والعملية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر للمادة. -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة من المادة المعطاة. -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية وبين العامة ايضا.  -3د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
القوة الكهربائية 

 Electric Force والقوانين التابعة لها
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
دراسة منشأ المجال  

الكهربائي والقوانين  

   الخاصة به

The Electric Field 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
خطوط المجال  

الكهربائي وكيفية تكوينه  

 والتعامل معه 

Electric Field Lines 
المحاضرة +  

 فيديو توضيحي 
= 

4 2 
دراسة الفيض  

المغناطيسي فيزيائيا  

  ورياضيا

Electric Flux 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
قانون كاوس والدريبات  

 الرياضية حوله 
Gauss' Law   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 

المجال الكهربائي 

المحسوب مع قانون  

كاوس والتعبير الفيزيائي 

 والرياضي له 

E-field Calculation with 

Gauss' Law 
المحاضرة +  

 فيديو توضيحي 
= 

7 2 
فهم طبيعة التعامل مع  

الموصالت وقانون  

 كاوس  

Gauss' Law and 

Conductors 
المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

8 2 
الجهد  التعرف على 

الكهربائي وفهم القوة  

 المحافظة 

Potential Energy and 

Conservative Forces 
المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

9 2 
دراسة الجهد الكهربائي 

والتعبير الفيزيائي 

 والرياضي والمسائل له 

Electric Potential   + المحاضرة

 = مناقشة 

10 2 
دراسة وفهم العالقة بين 

الكهربائي المجال 

 والجهد الكهربائي

Relation Between 

Electric Field E and 

Electric Potential V 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
فهم ومعرفة ماهي  

سطوح تساوي الجهد  

 والقوانين التابعة لها

Equipotential Surfaces 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
دراسة المتسعات  

 وانواعها
Capacitors   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

13 2 

دراسة الطاقة المخزونة  

في المتسعة وكيفية  

تكوينها والقانون  

 الرياضي له 

Energy Storage in 

Capacitor   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 2 
دراسة قانون اوم  

والمقاوماتوالربط البسيط  

 والقوانين الخاصة بها 

Ohm's Law and 

Resistance   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

      

15 2 
المعرفة االساسية حول  

المغناطيس وانواعه  

 واقطابه 

Magnetism 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 2 
معرفة المجال  

المغناطيسي وخطوط  
المجال المغناطيسي  

Magnetic Field Lines 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -5
Electric & Magnetism 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -6

 
2- Electromagnetic waves and Transmission 

Lines by R.S.Rao . 

2- Electricity and Magnetism 3rd Edition by Edward 
M. Purcell. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ذ 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ر

 .....، 
 مادة الكهربائية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

والعالقات الرياضية  
 الخاصة بها  

17 2 
الفيض  فهم كثافة 

المغناطيسي والتعبير 
 الرياضي له 

Magnetic Flux Density 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

18 2 
فهم الصل المجالت  

 المغناطيسية  
Origin of Magnetic 

Fields 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

19 2 
فهم ومعرفة القوة  

المغناطيسية على شحنة  
 والتطبيق الرياضي لها 

Magnetic Force on 
Moving Charge 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

20 2 

تحديد اتجاه القوى  
المغناطسية باستخدام  
القاعدة الكف اليمنى 
واليسرى وبختالف  

اتجاه المجال  
 المغناطيسي

Direction of Magnetic 

Force 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

21 2 
القوى على الشحنات  

 السالبة رياضيا واتجاهيا
Forces on Negative 

Charges 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

22 2 
معرفة االساس لجهاز  

منتقي السرع والفائدة من 

 استخدامه 

The Velocity Selector 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

23 2 
مطياف الكتلة اساسه  

العملي والقوانين 

 الخاصة به 

Mass Spectrometer 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

24 2 
دراسة وفهم قانون 

 وتطبيقاتهفرداي  
Application of Faraday’s 

Law 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

25 2 
دراسة الحث والحث  

الذاتي وقوانيه الخاضة  

  لها

Self-Inductance 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

باالعتماد على المصادر الحديثة. استخدام    %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم

 االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب. 
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 نموذج وصف المقرر 

 المادة : االلكترونيات الحيوية  

 المرحلة : الثالثة  

 مدرس المادة : 

 أ.م.د. علي كامل محسن  

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   التعليمية المؤسسة  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

   Bioelectronicsااللكرتونيات احليوية   اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الفصل الدراسي االول    / 2020-2019السنة الدراسية   الفصل / السنة  .6

 عملي    3( س  نظري +2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2019- 12- 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 حول االلكترونيات الحيوية  .تزويد الطلبة بالمفاهيم االساسية 1

.تمكين الطلبة من استخدام هذه المهارات  في مجال عملهم المستقبلي اضافة الى مجاالت البحث العلمي 2 

 والتجارب العملية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوير واقع التعليم فيه 

 فهم الية توليد االشارات الكهربائية وامكانية التحسس بها  -3

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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 االشارات المختلفة وكيفية التعامل معهامعرفة الفرق بين انواع  -4

 التعرف على االجهزة المستخدمة لدراسة االعتالالت المختلفة والمعتمدة على االشارات الكهربائية  -5

 التعرف على المكبرات الحيوية واستخدامها حسب المفاهيم االساسية لالكترونيات  -6

 الجهد بين نقاط الجسم المختلفة. معرفة االجهزة التي تقيس الجهد وفروقات  -8

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على الية عمل االجهزة االلكترونية الطبية  -1أ -

  التعرف على نوع المكبر المستخدم -2أ

 المقارنة بين الدوائر االلكترونية المختلفة  -3أ
 استخدام الدوائر االلكترونية التعرف على طرق -4أ

 
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم عمل الدوائر االلكترونية الطبية   – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية الدوائر االلكترونية الطبية  – 2ب 

 تغذية راجعه تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من     -3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 استخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحاظرة -

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

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

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  
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 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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شبكة أنترنيت   -مختبر الجراء الجانب العملي  ,( , مكتبة قسم  1قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 للتدريسيين  

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 
Electron Transfer through 

Proteins 
 –االلقاء 

 اختبار الكتروني  المناقشة

2 2 = 
 –االلقاء  =

 اختبار الكتروني  المناقشة

3 2 = 
 –االلقاء  =

 اختبار الكتروني  المناقشة

4 2 = 

Cellular and Biomolecular 

Measurements and Analyses 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

5 2 = 
Areas of Opportunity for 

Bioelectronics 
 –االلقاء 

 اختبار الكتروني  المناقشة

6 2 = 
Power Sources  االلقاء– 

 اختبار الكتروني  المناقشة

7 1.5 = Mid semester exam    اختبار الكتروني 

8 2 = 
Device and Material 

Biocompatibility 
 –االلقاء 

 اختبار الكتروني  المناقشة

9 2 = 
Biosensor  االلقاء– 

 اختبار الكتروني  المناقشة

10 2 = 
Bio- recognition principles  االلقاء– 

 اختبار الكتروني  المناقشة

11 2 = 
DNA sensors  االلقاء– 

 المناقشة
 اختبار الكتروني 

12 2 = 

Optical biosensors  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

13 2 = 

Small signal sensors  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

14 2 = 

Bio- amplifier   االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

15 2 = 

Types of Bio-amplifier  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

 اختبار الكتروني 

16 3 = Final exam  
اختبار  

 تحريري 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

Bioelectronics – An Introduction 

Bioelectronics: From Theory to Applications 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والدوريات والبرمجيات  ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي 12

-  
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 نموذج وصف المقرر

 فيزياء حديثة املادة :  

 مدرس املادة : 

 أ.د . منري هليل جدوع 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .10

 الفيزياء   / المركز العلمي القسم  .11

 فيزياء حديثة   اسم / رمز المقرر  .12

  البرامج التي يدخل فيها  .13

  أشكال الحضور المتاحة  .14

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .15

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .16

 25- 12-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .17

 أهداف المقرر .18

اعطاء املعرفة العلمية للطالب حول  اهم املبادئ واملفاهيم  اليت ختص الفيزايء احلديثة والفيزايء الذرية مثل : النماذج الذرية  
,االزدواجية يف طبيعة الضوء ,التفسريات احلديثة ألهم الظواهر الفيزايئية مثل ظاهرة كومبنت والظاهرة الكهروضوئية وانبعاث االشعاع  

اشعاع اجلسم االسود من خالل االستعانة مببادئ الفيزايء احلديثة وفيزايء الكم وكذلك اعطاء الطالب املفاهيم  من الذرات و 
 االساسية يف ما خيص فيزايء الكم 

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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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1

 األهداف المعرفية -أ

 ماهي الذرة       -1أ

 سبب انبعاث االشعاع من األجسام  -2أ

 معرفة وفهم سبب انبعاث االشعاع من الذرات   -3أ

 فهم لمبادئ فيزياء الكم  -4أ

  -5أ

 - 6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 التفكير - 1ب 

 االستنتاج  - 2ب 

 ايجاد االجوبة لبعض الظواهر التي تحدث  في الطبيعة      – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات   -

 CDاستخدام وسائل االيضاح الحديثة مثل شاشات   -

 اجراء التجارب المختبرية   -

 اجراء مناقشات لبعض المواضيع العلمية -

 اعداد التقارير  -

 

 طرائق التقييم       

 المناقشة 

 االمتحانات اليومية  

 االمتحانات الشهرية 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 االستقراء  -1ج         

 القياس -2ج

 التصور الذهني -3ج

 االبداع  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 طرائق التقييم     

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .19
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 والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة -د 

 االبداع  -1د 

  -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 CDالمحاضرات  واستخدام وسائل االيضاح الحديثة مثل شاشات   -

 استخدام التعليم االكتروني  -

 اجراء التجارب المختبرية   -

     

                   

 

 

 طرائق التقييم           

 

 المناقشة 

 االمتحانات اليومية  

 االمتحانات الشهرية 
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 نموذج وصف المقرر

 اجليولوجيا العامة
 

 املرحلة االول
 

 مدرس املادة : 
 م. ستار عبيد مايوس

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .20

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .21

 المرحلة االولى  –مبادئ الجيولوجيا العامة   اسم / رمز المقرر  .22

  البرامج التي يدخل فيها  .23

  أشكال الحضور المتاحة  .24

   2019 –  2020الفصل الثاني / السنة الدراسية  الفصل / السنة  .25

 ( س عملي2( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .26

 2019/ 11/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .27

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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 أهداف المقرر .28

   الجيولوجيا العامةاكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 العلوم االرضمادة الصلبةتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
  علوم االرض التعرف على مناهج البحث في  -
 الجيولوجيا العامة التعرف على المفاهيم االساسية في  -
    االرض ومايحيط بيها ومابداخلهاالتعرف على االتجاهات االساسية في  -
 تعلم هذه العلمالتعرف على اهداف  -
 الجيولوجيا تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      

  الخصائص االساسية لعلم االرض .  التعرف على مكونات  -       
   التركيب الداخلي لالرض التعرف على مبدا  -
  انواع الصخوراكتساب المعرفة  -
   المعادنالتعرف على  -
 الخصائص التربة تقويم اداء  -
   طبقات االرض واعماقها ومكوناتهااكتساب مهارات  -

 والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم  .29

  المعرفية  األهداف -أ
 التعرف على اهداف علم الجيولوجيا  -1أ

 التعرف على موضوع باطن االرض  -2أ

 المقارنة بين الخصائص المختلفة للصخور النارية والرسوبية والمتحولة  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الجيولوجيا -4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة علوم االرض  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
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 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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 البنية التحتية   .31

 مبادئ اجليولوجيا العامة/ كتاب منهجي للمرحلة االول  الكتب المقررة المطلوبة  -7

  الرئيسية )المصادر(المراجع  -8

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ز

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

 بنية المقرر  .30

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

16 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

التعرف على   مفهوم علم االرض   األسبوع السادس عشر 
 العينات الجيولوجية 

17 2 = 
عالقة علم االرض   األسبوع السابع عشر 

بالعلوم االخرى ونظرية  
 نشوء االرض 

التعرف على  
 االنظمة البلورية 

18 2 = 
تحديد انواع   تعريف علم البلورات  األسبوع الثامن عشر 

 االنظمة 
االنظمة البلورية   التاسع عشر   األسبوع = 2 19

 والتماثل البلوري 
 التماثل البلوري

20 2 = 
التعرف على   تعريف علم المعادن  األسبوع العشرون 

 المعادن 
21 2 = 

الخواص الفيزيائبة   األسبوع الحادي والعشرون 
 للمعادن 

تحديد الخواص  
 الفيزيائية للمعادن 

22 2 = 
التعرف على انواع   تعريف علم الصخور  األسبوع الثاني والعشرون 

 الصخور 
23 2 = 

تحديد خواص   الصخور النارية  األسبوع الثالث والعشرون 
 الصخور النارية 

24 2 = 
تحديد خواص   الصخور الرسوبية  األسبوع الرابع والعشرون 

 الصخور الرسوبية 
25 2 = 

تحديد خواص   الصخور المتحولة  األسبوع الخامس والعشرون 
 الصخور المتحولة 

  مفهوم التجوية والتعرية  األسبوع السادس والعشرون  = 2 26
 رسم عمود التربة مفهوم التربة  األسبوع السابع والعشرون  = 2 27

الصفائح  حركة   األسبوع الثامن والعشرون  = 2 28
  التكتونية 

29 2 = 
رسم الخرائط   الجبولوجيا التركيبية  األسبوع التاسع والعشرون 

 الطباقية 
  الجيولوجيا التاريخية  األسبوع الثالثون  = 2 30
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المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (س

 .....، 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .32
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 نموذج وصف المقرر

 General chemistry   -الكيمياء العامه      

                                                                                       
 للصف االول 
 مدرس املادة : 

 م .م صفاء مجعه طعمه 
 
 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .33

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .34

 الصف االول  –الكيمياء العامه  اسم / رمز المقرر  .35

  البرامج التي يدخل فيها  .36

  أشكال الحضور المتاحة  .37

   2019  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .38

 ( س عملي3( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .39

 12/2019/ 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .40

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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 أهداف المقرر .41

   المباديء االساسيه للكيمياء اكساب المتعلمين المعرفة ب -
 
   اساسيات الكيمياءالتعرف على مناهج البحث في  -
 في الكيمياء التعرف على المفاهيم االساسية  -
   تركيب المادةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -
 االساسيه للكيمياء  التعرف على اهداف  -
 الكيمياء بصوره عامه تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 التحليل الكمي والنوعي والفرق بينهما   .  التعرف على -       
 الحجمي وانواع المحاليل .  التعرف على التحليل  -       

 طرق المختلفه للتعبير عن التراكيز  التعرف على  -
 التعرف على الحوامض والقواعد وانواع الدالئل المستخدمه بالتحليل الحجمي  -
 التعرف على مبدا البناء االلكتروني للذره ومبدا التوزيع االلكتروني   -
 يه وانواعها  التعرف على الروابط الكيميائ  -
 التعرف على خصائص الموجات والطيف الذري  -
  التعرف على مفهوم الكم واالطياف واعداد الكم  -
   التعرف على بناء الذره والجدول الدوري  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .42

 المعرفية  األهداف .أ

 التعرف على اهداف الكيمياء بصوره عامه  -1أ

 التعرف على موضوع البناء الذري والتوزيع االلكلتروني في الذرات -2أ

 المقارنة بين طرق التعبير المختلفه للتراكيز والدالئل الكيميائيه المختلفه وانواع المحاليل  -3أ
 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة اساسيات الكيمياء   – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       
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 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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 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .44

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

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

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
- 

 - المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .45

 

 بنية المقرر  .43

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  
Volumetric Analysis    االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = solutions  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Concentrations  طرق(
 التعبري عن الرتاكيز( 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = Atomic spectrum 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = Quantum numbers  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = Indicators 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Electron configuration 

of ATom 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = Chemical bonds  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 نموذج وصف المقرر

Astronomy 

 

 للمرحلة الثانية 
 
 
 

 مدرس املادة : 
 االستاذ املساعد الدكتور خضري عباس عساف

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .46

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .47

 الصف الثاني  –الفلك  اسم / رمز المقرر  .48

  البرامج التي يدخل فيها  .49

  أشكال الحضور المتاحة  .50

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .51

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .52

 2020/ 1/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .53

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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 أهداف المقرر .54

   علم الفلكاكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 علوم الفضاء تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
   الفيزياء الفلكيةالتعرف على مناهج البحث في  -
 فيزياء الفضاء التعرف على المفاهيم االساسية في  -

 
 الحالة الصلبة التعرف على اهداف  -
   عاوم الفضاءتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
  الخصائص االساسية للكون .  التعرف على مكونات  -       

 الفيزياء الفلكية اكتساب المعرفة النظرية في  -
 في التعامل مع مواقع االجرام السماوية اكتساب مهارات  -
   التعرف على مكونات المجموعة الشمسية -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .55

  المعرفية  األهداف -أ
 التعرف على اهداف فيزياء الفضاء -1أ

 التعرف على نشأة المنظومة الشمسية -2أ

 التعرف على تحديد مواقع االجرام السماوية  -3أ
 العلمي في الفيزياء الفلكية التعرف على مناهج البحث -4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
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 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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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .57

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 Astronomy, principles and practice 

 بنية المقرر  .56

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

. 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Kepler’s laws 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Spherical Geometry  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Spherical trigonometry  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Celestial sphere  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Coordinate systems  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Transformation of one 

coordinate system into 

another 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
The astronomical units  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
The Sun  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
The Moon  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Bode law  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Stellar magnitude  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Stellar Motion  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Stellar distance  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
Hertzsprung - Russell 

diagram 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
Stellar Evolution  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .58

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر 

 املوجات واملوجات فوق الصوتية 

 
 الثالثة/ طبية للمرحلة 

 
 
 

 مدرس املادة : 
 االستاذ املساعد الدكتور خضري عباس عساف

 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .59

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .60

 الصف الثالث / طبية  –الموجات والموجات فوق الصوتية   اسم / رمز المقرر  .61

  البرامج التي يدخل فيها  .62

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

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

 البرنامج. 
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  أشكال الحضور المتاحة  .63

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .64

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .65

 10/2019/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .66

 أهداف المقرر .67

  الموجات اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 الموجات فوق الصوتيةتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
   الموجات فوق الصوتيةالتعرف على مناهج البحث في  -
 الموجات التعرف على المفاهيم االساسية في  -

 
 الحالة الصلبة التعرف على اهداف  -
  الموجات تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 الخصائص االساسية للموجات فوق الصوتية.  التعرف على مكونات  -       

 الموجات اكتساب المعرفة النظرية في  -
 في التعامل مع الموجات فوق الصوتية اكتساب مهارات  -
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .68

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على اهداف الموجات الصوتية والفوق صوتية-1أ

 التعرف على الموجات -2أ

 معرفة استخدام الموجات الصوتية في المجاالت الطبية التعرف على كيفية  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الموجات -4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 
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 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعية  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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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .70

 بنية المقرر  .69

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

. 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Physics of sound basic 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Basic acoustic physics 

and acoustical waves in 

human tissue 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Emphasis on ultrasound 

transmission in soft 

tissues 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Attenuation of sound 

energy  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Attenuation of sound 

energy 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Parameters affecting 

sound transmission 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Parameters affecting 

sound transmission 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Resolution of sound 

beams  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Interaction of 

ultrasound with tissues  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Interaction of 

ultrasound with tissues 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Interaction of 

ultrasound with tissues 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Mechanics of 

ultrasound production 

and display  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Mechanics of 

ultrasound production 

and display 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

Various transducer 

designs and 

construction, quality 

assurance bio-effect and 

image artifacts   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
Methods of Doppler 

flow analysis 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .71

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر

 
 امليكانيك وخواص املادة 

 
 للمرحلة االول

 
 
 

 املادة : مدرس 
 االستاذ املساعد الدكتور خضري عباس عساف

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم ا .2

 الصف االول  –الميكانيك وخواص المادة  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2019  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س عملي2( س نظري +) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

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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 10/2019/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

   الميكانيك الكالسيكياكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 خواص المادة تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
  الميكانيك وخواص المادةالتعرف على مناهج البحث في  -
 الميكانيك الكالسيكيالتعرف على المفاهيم االساسية في  -

 
 الحالة الصلبة التعرف على اهداف  -
   الميكانيك الكالسيكيتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 الخصائص االساسية للمادة.  التعرف على مكونات  -       

 الميكانيك اكتساب المعرفة النظرية في  -
 في التعامل مع خواص المادةاكتساب مهارات  -
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على اهداف الميكانيك الكالسيكي -1أ

 التعرف على خواص المادة-2أ

 الفيزيائية المادة التعرف على كيفية معرفة الخواص  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الميكانيك -4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو (   -
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 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعية  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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 بنية المقرر  .11

 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
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 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 ( 

- 
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 *  المتطلبات السابقة 

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
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  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 نموذج وصف المقرر 

 فيزياء حرارية واحصائية

 المرحلة الثانية 

 احمد خضير عباس أ.د 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلميالقسم  .2

 المرحلة الثانية  –  2الفيزياء الحرارية   اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الفصل الدراسي الثاني    / 2020-2019السنة الدراسية   الفصل / السنة  .6

 ( س عملي  اسبوعيا  2( س  نظري  + )2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2019- 10-6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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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 أهداف المقرر .9

 الفيزياء الحرارية اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 المعرفة   هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -
 الفيزياء الحرارية التعرف على مناهج البحث في علم  -
 الفيزياء الحراريةالتعرف على المفاهيم االساسية في علم  -
 الفيزياء الحراريةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة علم  -
 الفيزياء الحرارية التعرف على اهداف علم  -
 م الفيزياء الحرارية علتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي ل -       -
   االنظمة المتجانسة وغير المتجانسة واهم الفروق بينهاالتعرف على مبدا  -
   قوانين الفيزياء الحرارية المختلفةاكتساب المعرفة النظرية في مجال  -
    النتائج المترتبة على هذه القوانينالتعرف على  -
 مختبر الحرارة والثرمودايناميك  عملية من خالل اداء تجارب عملية مختلفة فياكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ

   الفيزياء الحرارية التعرف على اهداف علم -1أ -
 التعرف على قوانين الثرمودايناميك -2أ

 المقارنة بين الكميات الضمنية وغير الضمنية  -3أ
 الحالة للمواد المختلفة التعرف على معادالت -4أ
 تعريف الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة -5أ
 التعرف على طرق انتقال الحرارة واالحصاء الثرموديناميكي  -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم الفيزياء الحرارية  – 1ب 

 لصفية من خالل دراسة الموضوعات الفيزياوية تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة ا – 2ب 

 استيعاب التجارب العملية في مختبرات الحرارية وكيفية التعامل معها  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 وحل المشكالت والمناقشةطريقة  االلقاء واالستجواب الحي  -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 
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 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 
انتقال احلرارة ابلتوصيل  ميكانيكية 

 واحلمل  واالشعاع
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  القانون الثان للثرموديناميك  = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  مفهوم االنرتويب  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 املكائن والدورات  = 2 4
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  دورة كارنو ودورة اوتو  = 2 5

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  مكائن االحرتاق الداخلي واخلارجي  = 2 6

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
بعض النتائج املرتتبة على القانون  

 للثرموديناميك الثان 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
ربط القانونني االول والثان  

 للثرموديناميك 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  الدوال احلرة واجلهود الثرموديناميكية = 2 9

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  ماكسويل الثرموديناميكيةمعادالت  = 2 10

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  االحصاء الثرموديناميكي  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 بولتزمان   -احصاء ماكسويل = 2 12
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 ديراك  - احصاء  فريمي = 2 13
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 انشتاين  -احصاء بوز = 2 14
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 تطبيقات االحصاء الثرموديناميكي  = 2 15
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

- Thermodynamics, kinetic theory and 

statistical thermodynamics( sears and 

Salinger) 

- Heat and Thermodynamics (Mark W. 

Zemansky) 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر

 فيزياء حرارية واحصائية

 المرحلة الثانية 

 خضير عباس أ.د احمد 

 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 المرحلة الثانية  –  1الفيزياء الحرارية    اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 االول  فصل الدراسي/ ال 2020-2019السنة الدراسية   الفصل / السنة  .6

 ( س عملي  اسبوعيا  2( س  نظري  + )2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 26- 10-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 الفيزياء الحرارية اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 المعرفة   هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -

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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 الفيزياء الحرارية التعرف على مناهج البحث في علم  -
 الفيزياء الحراريةالتعرف على المفاهيم االساسية في علم  -
 الفيزياء الحراريةالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة علم  -
 الفيزياء الحرارية التعرف على اهداف علم  -
 م الفيزياء الحرارية علتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي ل -       -
   االنظمة المتجانسة وغير المتجانسة واهم الفروق بينهاالتعرف على مبدا  -
   قوانين الفيزياء الحرارية المختلفةاكتساب المعرفة النظرية في مجال  -
    النتائج المترتبة على هذه القوانينالتعرف على  -
 مختبر الحرارة والثرمودايناميك  عملية من خالل اداء تجارب عملية مختلفة فياكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ

   الفيزياء الحرارية التعرف على اهداف علم  -1
 التعرف على قوانين الثرمودايناميك -2

 المقارنة بين الكميات الضمنية وغير الضمنية  -3
 الحالة للمواد المختلفة التعرف على معادالت -4
 تعريف الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة -5
 التعرف على طرق انتقال الحرارة واالحصاء الثرموديناميكي  -6

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم الفيزياء الحرارية   – 1

 ة من خالل دراسة الموضوعات الفيزياوية تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفي  – 2

 استيعاب التجارب العملية في مختبرات الحرارية وكيفية التعامل معها   – 3

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه      -4

 طرائق التعليم والتعلم       

 المشكالت والمناقشةطريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل  -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
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 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 –االلقاء  مقدمة يف علم الفيزايء احلرارية  

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  التطور التارخيي  = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  القانون الصفري للثرمودايناميك  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
االنظمة املتجانسة وغري املتجانسة و   

 املقادير الضمنية وغري الضمنية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
العمليات شبه املستقرة والعمليات  

 العكوسة

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
احلرارة ودرجة احلرارة و   الفرق بني 

 حتويالت درجات احلرارة املختلفة
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  قياس درجة احلرارة وانواع احملارير  = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  معادلة احلالة للغاز املثايل واحلقيقي  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
معامل التمدد احلجمي ومعامل  

 االنضغاط التحراري 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
العمليات االيزوثرمية وااليزومرتية  

 وااليزوابرية للغاز املثايل 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
واحلرارة يف العمليات  الشغل 

 الثرموديناميكية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  القانون االول للثرموديناميك  = 2 12

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
حاالت االنظمة املعزولة واملغلقة 
 والكظيمة حسب القانون االول 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
السعة احلرارية والسعة احلرارية  

 النوعية  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
بعض النتائج املرتتبة على القانون  

 االول للثرموديناميك 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
   االمتحان = 2 16
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

- Thermodynamics, kinetic theory and 

statistical thermodynamics( sears and 

Salinger) 

- Heat and Thermodynamics (Mark W. 

Zemansky) 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر

 
Digital Electronic 

 
 الكورس االول للصف الثالث /  فيزايء عام / 

 
 مدرس املادة : 

 املدرس الدكتور امحد عبد املهدي عبد الكرمي 
 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 الصف الثالث  –االلكترونيك الرقمي  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 التعليم االلكتروني)التعلم عن بعد( أشكال الحضور المتاحة  .5

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س عملي2) ( س نظري و 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

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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 10/2019/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  االلكترونيك الرقمياكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 االلكترونيك الرقميتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 االلكترونيك الرقمي علم التعرف على مناهج البحث في -
 علم االلكترونيك الرقميالتعرف على المفاهيم االساسية في   -
 االجهزة االلكترونية الرقمية  التعرف على االتجاهات االساسية في دراسة  -
 االلكترونيك الرقميالتعرف على اهداف  -
  بالفرق بين االلكترونيك الرقمي وااللكترونيك التماثلي تشكيل معرفة المتعلمين   -      
 المميزات والخصائص االساسية لاللكترونيك الرقمي.  التعرف على  -       

  االنضمة الرقميةالتعرف على  -
 للنضام الثنائي  اكتساب المعرفة النظرية -
 للبوابات المنطقية  اكتساب المعرفة النظرية -
   وخصائص البوابات المنطقيةاداء  دراسة -
   تصميم الدوائر المنطقية اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على اهداف االلكترونيك الرقمي -1أ

 التعرف على مميزات االلكترونيك الرقمي-2أ

 النضام الرقمي الثنائي التعرف على الية عمل البوابات المنطقية والدوائر المنطقية باستخدام  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في االلكترونيك الرقمي-4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية في كيفية التعامل مع االجهزة الرقمية خالل دراسة االلكترونيك الرقمي  – 2ب 

 لفروق الفردية للطلبة استيعاب ا – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -
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 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (  -
 

 طريقة التعليم عن بعد بواسطة عقد المحاضرات والمحاضرات االلكترونية بواسطة )كوكل ميت, ..(  -
 

 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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 بنية المقرر  .11

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 digital 

electronic and 

numbering systems   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = The conversion 

between the 

numbering systems 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = Decision making 

elements”NOT, AND, 

OR Gates” 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = Logic 

Families”NAND, 

NOR, XOR, XNOR 

Gates” 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = How to derive Boolean 

expression from Truth 

Table 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = Simplify  Boolean 

expressions by 

DeMorgan’s theorems 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Introduction to 

Arithmetic circuits 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
8 2 = First exam    االختبارات

التحريرية  او 

 االلكترونية
9 2 = Digital additions  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
10 2 = Examples 

Half and Full Adder 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
11 2 = Design Binary adder 

circuit 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
12 2 = Digital subtractor, 

Half and Full 

subtractors 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Design Binary 

subtractors   
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
14 2 = Introduction to the 

Karnuph-Map 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
15 2 = Examples about 

Karnuph-Map 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
16 2 = Second Exam    االختبارات

التحريرية او 

 االلكترونية
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 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 Digital Fundamentals by Floyd 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

( وهو برانمج حماكاة خاص لبناء  Multisinاستخدام برانمج مليت زم)
 واختبار الدوائر الرقمية والتماثلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 
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Digital Electronic 
 

 للصف الثالث /  فيزايء عام / الكورس الثان 
 
 
 

 مدرس املادة : 
 املدرس الدكتور امحد عبد املهدي عبد الكرمي 

 
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

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. 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .14

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .15

 الكورس الثاني  –الصف الثالث  –االلكترونيك الرقمي  اسم / رمز المقرر  .16

  البرامج التي يدخل فيها  .17

 التعليم االلكتروني)التعلم عن بعد( أشكال الحضور المتاحة  .18

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .19
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 ( س عملي2( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 10/2019/ 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

  االلكترونيك الرقمياكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 االلكترونيك الرقميتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 االلكترونيك الرقمي علم التعرف على مناهج البحث في -
 علم االلكترونيك الرقميالتعرف على المفاهيم االساسية في   -
 االجهزة االلكترونية الرقمية  التعرف على االتجاهات االساسية في دراسة  -
 االلكترونيك الرقميالتعرف على اهداف  -
  لتماثلي بالفرق بين االلكترونيك الرقمي وااللكترونيك اتشكيل معرفة المتعلمين   -      
 المميزات والخصائص االساسية لاللكترونيك الرقمي.  التعرف على  -       

  االنضمة الرقميةالتعرف على  -
 لالجهزة الرقمية  اكتساب المعرفة النظرية -
 وخصائص االجهزة الرقميةاداء  دراسة -
   تصميم الدوائر المنطقية اكتساب مهارات  -

 التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق  .23

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على اهداف االلكترونيك الرقمي -1أ

 التعرف على الية عمل الدائر الرقمية  باستخدام النضام الرقمي الثنائي -2أ

 التعرف على مميزات الدوائر المنطقية وتطبيقاتها  -3أ
 االلكترونيك الرقميالتعرف على مناهج البحث العلمي في -4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية في كيفية التعامل مع االجهزة الرقمية خالل دراسة االلكترونيك الرقمي  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 
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 طرائق التعليم والتعلم       

 واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشةطريقة  االلقاء  -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (  -
 

 طريقة التعليم عن بعد بواسطة عقد المحاضرات والمحاضرات االلكترونية بواسطة )كوكل ميت, ..(  -
 

 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

 خطيط الت-1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .24

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Digital Devices:  

Design Decoder with 

examples   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = Digital Devices:  

Design Encoder with 

examples 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
3 2 = Digital Devices:  

Design Multiplexer with 

examples 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
4 2 = Digital Devices:  

Design Demultiplexer 

with examples 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
5 2 = Memory Elements: S-R 

Latch, S-R Flip Flops 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
6 2 = Memory Elements: J-K 

Flip Flops, D  Flip Flops 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Memory Elements: T 

Flip Flops with design 

Examples  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
8 2 = First exam    االختبارات

التحريرية  او 

 االلكترونية
9 2 = Applications of Flip 

Flop: Frequency division 

and data parallel storage 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
10 2 = Applications of Flip 

Flop: Asynchronous 

Binary Counters  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
11 2 = Applications of Flip 

Flop: Synchronous 

Binary Counters 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
12 2 = Applications of Flip 

Flop: Shift 

Registers(SISO, SIPO) 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Applications of Flip 

Flop: Shift 

Registers(PISO, PIPO)   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
14 2 = Extra examples about 

applications of Flip 

Flops  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
15 2 = General review  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
16 2 = Second Exam    االختبارات

التحريرية او 

 االلكترونية
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 القبول   .26

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 Digital Fundamentals by Floyd 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

( وهو برانمج حماكاة خاص لبناء  Multisinاستخدام برانمج مليت زم)
 واختبار الدوائر الرقمية والتماثلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 
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 نموذج وصف المقرر

Mathematics 
 الرياضيات 

 الثانية  للمرحلة
 
 
 املادة: مدرس 

 سلمان رسول سلمان 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     المركز /العلمي القسم  .2

 الرياضيات   اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2020/ 1/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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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 التعرف على اهم طرق حل المسائل الرياضية   -
   التعامل مع مختلف المسائل الرياضية المعقدة -
 ايجاد الحلول الرياضية االساسية المتنوعة في  الطرق التعرف على  -
 الرياضية  للمسائلتنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية لوضع حلول علمية  -      
 والعملية للتطبيقات المتعددة في مجاالت العلوم المختلفة   المهارات العلميةاكتساب  -
  الرياضيات تمكين الطلبة من معرفة مبادئ  الحرص على -

 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على المفاهيم االساسية للرياضيات  -1أ
 التعرف على الفروع المتداخلة من العلوم في موضوع الرياضيات -2أ

 اعتماد اسلوب التحليل العلمي في حل المسائل الرياضية  -3أ

    الرياضيات في  واالفكار  الطرقالتعرف على -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 تطوير اساليب التعليم للمفاهيم الرياضية   – 1ب 

 الحث باتجاه رفع مستوى التطور العلمي من خالل المتابعة العلمية   – 2ب 

 استيعاب اسس النظريات العلمية وكيفية تطبيقها عمليا  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي للمتعلم    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة والمناقشة   -

 

 استخدام وسائل العرض وااليضاح الحديثة  -

 

 حث الطلبة على التعلم الذاتي واالستفادة من المكتبات العلمية   -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

التقويم  –التقويم البنائي   –)التقويم التمهيدي  االختبارات التحريرية العلمية النظرية والعملية باعتماد اساليب 

 الختامي ( متمثال في االختبارات الفصلية والنهائية. 
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 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 والمشاركة واالنشطة العلمية  
 

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

 فرص التعلم المستمر للطلبة   متوفير ودع  -1د 
 تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 الذاتية االدارة -4د 
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 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = Review of Integration by 

Substitution and 

Integration by Parts 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = Trigonometric Integration 

Techniques 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
4 2 = Trigonometric 

Substitution Technique 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
5 2 = Integration by Partial 

Fractions Techniques 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
6 2 = Improper Integrals  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Matrices and Its Types  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
8 2 = Operation on Matrices  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
9 2 = Sequare Matrix  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
10 2 = Determinants and Its 

Properties and 

Applications 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Adjoint of a Square 

Matrix 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
12 2 = Inverse of Matrices  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Simultaneous Linear 

Equations 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
14 2 = Gramer's Rule  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
15 2 = Exam  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

• George B. Thomas, Jr., Maurice D. Weir, and 

Joel R. Hass, (2010). Thomas' calculus: Early 

transcendentals. Boston: Pearson Addison-

Wesley. 

. 

 
متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر

 

 ( Biophysics) فيزياء الحياتيةلمادة : الا

 الفيزابء الطبية –املرحلة : الثالثة 

 
 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 
 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .14

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .15

 الفيزياء الطبية –المرحلة الثالثة   –الفيزياء الحياتية  اسم / رمز المقرر  .16

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .17

 2020- 2019الدراسية السنة  الفصل / السنة  .18

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19
 ساعة   2نظري: 

 عملي: ال يوجد 

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

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

 البرنامج. 
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 2020/ 1/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .20

 أهداف المقرر .21

 توفري فهم أساسي للمفاهيم الرئيسية للفيزايء احليوية من خالل تطبيق املبادئ واألساليب والتقنيات الفيزايئية  - خ

 الطلبة قادرين على حتديد القوانني الفيزايئية ودورها يف الظواهر الفيزايئية احليوية واحلياةالرتكيز على جعل  -د

 متكني الطلبة من حل املشكالت اليت تغطي تطبيقات الفيزايء يف األنظمة البيولوجية  -ج

جماالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة ال  -د
   يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .22

  االهداف المعرفية -أ
 مادة الفيزياء الحياتبة  تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب للرابط بين العلوم المختلفة وخاصة علوم الحياة والفيزياء   -2أ

 على حل وتفسير مشكالت االنظمة البايلوجية الحية باستخدام مفاهيم الفيزباء تمكين الطالب   -3أ
 تحليل االنظمة البايلوجية باستخدام الفيزياء   -4أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 قدرة على فهم اختالف االنظمة البايلوجية الحية عن االنظمة غير الحية ال – 1ب 

 القدرة على استخدام المادة العلمية وتطبيقها في مجاالت العمل المستقبلية   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية استخدام التكنولوجيا الحديثة   -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المادة العلمية   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة العلمية خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3
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 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ  -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقليدية المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل  -13

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -14
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -15

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -3د 

 ل عملهم المستقبلي في مجا  والمهارات المكتسبة تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -4د 
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 البنية التحتية   .24

 الكتب المقررة المطلوبة  -9
1) Biophysics by Glasser, Springer Verlag  (2001)  

2) Biology in Physics: Is Life Matter by K. Bogdanov, 
Academic Press (2000) 

المراجع الرئيسية  -10

 )المصادر(
1) Biophysics: An Introduction by C. Sybesma, Kluwer 

Academic  (1989)  

 بنية المقرر  .23

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
مقدمة عن تراكيب 

وطبيعة االنظمة  

 البايلوجية

Introduction to 
Biological Structures 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة تركيب وتكوين  

 الجزيئات البايلوجية 
Structures and formation 

of Biomolecules 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
فهم تركيب ووظائف  

االغشبة المحيطة  

 بالخاليا الحية

Molecular Structure of 

Membranes   المحاضرة = 

4 2 
مراجعة المفاهيم 

االساسية للثرموداينمك 

 وعالقتها باالنظمة الحية 

Fundamental Concepts 

of Thermodynamics      + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2 
التعرف على تركيب 

 الخالبا ووظائفها
Cell Structure and 

Functions    
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
فهم طبيعة المجاالت  

الكهربائية الساكنة في  

 الخاليا

Electrostatic Fields and 

Cells 
 المحاضرة  

= 

7 2 
استيعاب التجمع الذاتي 

واالستقرارية  النماط  

 تجمع الخاليا الحية 

Self Assembly and 

Stability    
 المحاضرة  

= 

8 2 
التعرف على الحمض  

 النووي ووظائفه 
DNA and its Functions   المحاضرة 

= 

9 2 
تمكين الطالب من معرفة  

 البروتين وطي البروتين
Protein and Protein 

Folding 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
معرفة الحركة العشوائية  

 للجزيئات
Brownian motion      + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
فهم المبادئ االساسية  

 للموائع
Basic Properties of 

Fluids 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
اسنيعاب مفاهيم اللزوجة  

االنظمة  للموائع في 

 البايلوجية

Viscosity of Biological 

Fluids       + المحاضرة

 مناقشة 
= 

13 2 

تطبيق مفاهيم الميكانيك  

على حركة وسلوك  

الموائع في االنظمة  

 البايلوجية 

Biomechanics of Fluid 

Behavior      + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 2 
فهم حركة الجسيمات في  

االنظمة البايلوجية تحت  

 تاثيرالمجاالت الكهربائبة

Electrophoresis 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 2 
التعرف على التناضح 

والضغط التناضحي  

 واختالفه عن االنتشار

Osmosis and Osmotic 

Pressures   + المحاضرة

 مناقشة 
= 
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2) Introduction to Molecular Biophysics by J. Tuszynski, 
CRC Press (2003 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ش

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ص 

 االنترنيت ،.....
 مادة الفيزياء الحياتية مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 تطوير المقرر الدراسيخطة  .25

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية  

 معلومة على الطالب من خالل اضافة جزء عملي او تطبيقي للمادة. لتسهيل طرح ال

 

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 ( Physics of Living Systems) فيزياءاالنظمة الحيةلمادة : ا

 الفيزابء الطبية –املرحلة : الثالثة 

 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 
 
 

 

 وصف المقرر 
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 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .26

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .27

 الفيزياء الطبية –المرحلة الثالثة   –فيزياء االنظمة الحية   اسم / رمز المقرر  .28

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .29

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .30

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31
 ساعة   2نظري: 

 عملي: ال يوجد 

 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

 يتم توضيح ان األنظمة احلية بكافة انواعها ختضع لقوانني الفيزايء    -ذ

 يتم الرتكيز يف احملاضرات على السلوك األول لأليوانت والربوتينات واألغشية واألنظمة البيولوجية  -ر

 الفيزايئية وأتثرياهتا على الظواهر البيولوجية وحياتنا متكني الطلبة من حتديد القوانني  -ج

متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة ال جماالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا   -د
 يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه 

 

 
 

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. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .34
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  االهداف المعرفية -أ
 مادة فيزياء االنظمة الحية  تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب للرابط بين العلوم المختلفة وخاصة علوم الحياة والفيزياء   -2أ

 على حل وتفسير مشكالت االنظمة البايلوجية الحية باستخدام مفاهيم الفيزباء تمكين الطالب   -3أ
 تحليل االنظمة البايلوجية باستخدام الفيزياء   -4أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 قدرة على فهم اختالف االنظمة البايلوجية الحية عن االنظمة غير الحية ال – 1ب 

 القدرة على استخدام المادة العلمية وتطبيقها في مجاالت العمل المستقبلية   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية استخدام التكنولوجيا الحديثة   -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المادة العلمية   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة العلمية خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ  -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقليدية المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل  -16

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -17
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -18

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة في التعلم والتعليم  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -3د 

 في مجال عملهم المستقبلي   ت المكتسبةوالمهارا تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -4د 
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 البنية التحتية   .36

 الكتب المقررة المطلوبة  -11
Biophysics: An Introduction by R. Glaser, Springer 
(2000) 

 

 بنية المقرر  .35

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
معرفة التفاعالت  

 االيونية والجزيئبة 
Molecular and ionic 

interactions 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
استيعاب الظواهرالبينية 

وخصائص االغشبة  

 المحيطة بالخاليا الحية 

Interfacial Phenomena 

and membranes   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
فهم الشد السطحي  

 والبيني  
Surface and Interfacial 

Tensions   المحاضرة = 

4 2 
مراجعة التراكيب  

 الجزيئية لالغشية 
Molecular Structures of 

Membranes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
التعرف على الخصائص  

 الميكانيكية لالغشبة
Mechanical Properties 

of Membranes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
التعرف على مبادئ  

 عمل االجهزة العصبية
Introductory Concepts 

of Nervous Systems 
 المحاضرة  

= 

7 2 
استيعاب نظرية  

هودجكن هاكسلي وجهد  

 العمل

Action Potential and 

Hodgkin Huxley Theory 
 المحاضرة  

= 

8 2 
التعرف على تركيب 

 القلب ووظائفه 
Structure of Heart and 

Its Functions 
 المحاضرة 

= 

9 2 
تمكين الطالب من معرفة  

 ميكانيك سلوك الموائع
Biomechanics of Fluid 

Behavior 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
معرفة ديناميكية الموائع 

 ودوران الدم 
Fluid Dynamics and 

Blood Circulation    
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
فهم المبادئ االساسية  

 لكيكانيك جسم االنسان
Biomechanics of Human 

Body 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
اسنيعاب تركيب 

 ووظائف االنسجة 
Structure and Functions 

of Tissues 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة الخصائص  

البايلوجية للهيكل 

 العظمي 

Biological Properties of 

Skeleton   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 2 
فهم قوانين الميكانيك  

الخاصة بحركة المفاصل  

 والعضالت  

Biomechanics of Joints 

and Muscles   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 2 
التعرف على بصريات  

 العين  
Optics of the Eye       + المحاضرة

 مناقشة 
= 



 

 

الصفحة   

87 
 

  

المراجع الرئيسية  -12

 )المصادر(

1) Physics in Biology and Medicine by P. Davidevits, 
Academic Press  (2007.)  

2) Molecular and Biological Physics of Living 
Systems by R. Mishra, Academic Press  (2005.)  

3) Living Systems by L. Margorlis and A. Robinson 
(2007) 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ض 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ط

 .....، 

مادة فيزياء االنظمة مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 الحية 

 

 الدراسيخطة تطوير المقرر  .37

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية  

 معلومة على الطالب من خالل اضافة جزء عملي او تطبيقي للمادة. لتسهيل طرح ال
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 نموذج وصف المقرر

 

 (English)لغة االنكليزية لمادة : ال ا

 املرحلة : االول

 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 
 
 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .38

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .39

 المرحلة االولى  –اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .40

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .41

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .42

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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 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .43
 ساعة   1نظري: 

 عملي: ال يوجد 

 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .44

 أهداف المقرر .45

 تزويد الطلبة ابملفاهيم االساسية لالزمنة املختلفة ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم     -ز

 متكني الطلبة من ادارة حماورات واحاديث ابللغة االنكليزية خارج الصف  - س

 تطوير مهارات الطلبة  يف كتابة قطع انشائية هلا عالقة مبواضيع عامة خمتلفة   -ج

والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة ال جماالت البحث العلمي  -د
   يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .46

  االهداف المعرفية -أ
 االزمنة االساسية المختلفة تمكين الطالب من معرفة   -1أ         

 معرفة الطالب االزمنة وامكانية استخدامها خالل المحادثات او كتابة القطع االنشائبة   -2أ

 من استخدام حروف الجر المختلفة  تمكين الطالب   -3أ

 تمكين الطالب من كتابة االرقام والتواريخ بصورة صحيحة   -4أ
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على كتابة قطعة انشائية لها عالقة بمواضيع عامة وبزمن محدد  – 1ب 

 القدرة على استخدام المادة الخاصة باالزمنة وحروف الجر وتطبيقها في المحادثات العامة   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 التكنولوجيا الحديثة للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية استخدام  -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المواضيع ذات العالقة بالمادة المقررة   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3
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 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ  -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقليدية المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل  -19

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -20
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -21

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -2د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -3د 
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 البنية التحتية   .48

 الكتب المقررة المطلوبة  -13
New headway Plus / Beginner Student's Book by 
John and Liz Soars, 2012 

 بنية المقرر  .47

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 
مراجعة الطالب لالزمنة  

المختلفة والتمرت على  

 المحاورة 

Review of tenses, 
practicing 

conversation 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
الطالب من تمكين 

السؤال عن ما يخص  

 الحياة اليومية

Asking questions, daily 

life   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 1 
معرفة الطالب لالفعال  

 المختلفة والفرق بينها
Am, are, is, my, your, 

he, she, his, her   المحاضرة = 

4 1 

تمكين الطالب من 

استخدام ومعرفة االجوبة  

الجمل  القصيرة ونفي 

 المثبتة 

Short answers, making 

negatives   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 1 
معرفة صفات التملك  

 has ,haveوالفعلين 

Possessive adjectives, 

has, have 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 1 
صياغة الجمل التي 

تتضمن صفة متبوعة 

 باسم

Adjectives + nouns   المحاضرة 
= 

7 1 

المضارع البسيط  

 ,I, we, youوالفاعل 
they    واستخدامها في

 الجمل  

Present simple (I, we, 

you, they) 
 المحاضرة  

= 

8 1 
 aو  an   الفرق بين

واستخدامها في جمل  

 مختلفة

A and an   المحاضرة 
= 

9 1 

تمكين الطالب من 

اجراءمحاورة او اعطاء  

امثلة تتضمن صفة  

 متبوعة باسم 

Adjective + noun   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

10 1 
المضارع البسيط مع  

he , she 
Present simple ( he, she)   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 1 
كيفية صياغة السؤال  

 ونفيه
Questions and negatives   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 1 
معرفة الضروف  

الخاصة بالتكرار او عدد  

 المرات 

Adverbs of frequency 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 1 
معرفة ادوات السؤال  

المختلفة واستخدامها في  

 جمل مفيدة 

Question words 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 1 
معرفة الضمائرالمختلفة  

 والفرق بينها
Pronouns   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 1 
المحاضرة +   this ,that This and thatالفرق بين 

 مناقشة 
= 



 

 

الصفحة   

92 
 

  

المراجع الرئيسية  -14

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ظ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ع 

 .....، 

وشرح اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم 

 للمبتدئين 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .49

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك تشكيل مجاميع صغيرة للتمرن على المحاورة في مواضيع  

 ما بعده. مختلفة خالل وقت الدرس و 

 

 

 

 
 

 نموذج وصف المقرر

 (English)لغة االنكليزية لمادة : ال ا

 املرحلة : االول

 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 

 

 وصف المقرر 
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 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .50

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .51

 المرحلة االولى  –اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .52

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .53

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .54

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .55
 ساعة   1نظري: 

 عملي: ال يوجد 

 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .56

 أهداف المقرر .57

 تزويد الطلبة ابملفاهيم االساسية لالزمنة املختلفة ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم     -ش

 متكني الطلبة من ادارة حماورات واحاديث والسؤال عن االجتاه ابللغة االنكليزية خارج الصف   -ص

 تطوير مهارات الطلبة  يف كتابة الرسائل والقطع االنشائية اليت هلا عالقة مبواضيع عامة خمتلفة   -ج

متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة ال جماالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا   -د
   التعليم فيهيسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع 

 

 
 

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. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .58
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  االهداف المعرفية -أ
 طريقة كتابة النصوص والرسائل والسؤال باستخدام اداة السؤال المناسبة تمكين الطالب من معرفة   -1أ         

 معرفة الطالب االزمنة وامكانية استخدامها خالل المحادثات او كتابة القطع االنشائبة   -2أ

 من استخدام حروف الجر المختلفة  تمكين الطالب   -3أ

 تمكين الطالب من كتابة االرقام والتواريخ بصورة صحيحة   -4أ
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على كتابة الرسائل و السؤال عن اسعار البضائع عند التسوق   – 1ب 

جمل او اكثرلها عالقة بمواضيع عامة   3تمكين الطالب من كتابة قطعة انشائية بسيطة تتكون من   –2ب 

 وبزمن محدد 

 القدرة على استخدام المادة الخاصة باالزمنة وحروف الجر وتطبيقها في المحادثات العامة   -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وادارة المحادثة والمناقشة  -

 استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية  -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المواضيع ذات العالقة بالمادة المقررة   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3
 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ  -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -22

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -23
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -24

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -2د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -3د 
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 البنية التحتية   .60

 بنية المقرر  .59

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 
معرفة الطالب للفرق بين  

there is , there 
are 

There is/are 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
تمكين الطالب من 

استخدام حروف الجر  

 في مواضعها الصحيحة 

Prepositions 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 1 
معرفة الطالب للفرق بين  

was born للمفرد , 
were born  للجمع 

was/were born 
 = المحاضرة  

4 1 

تمكين الطالب من 

استخدام ومعرفة زمن  

الماضي البسيط مع  

 االفعال الشاذة  

Past simple-irregular 

verbs   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 1 

تمكين الطالب من 

استخدام ومعرفة زمن  

الماضي البسيط مع  

 الشاذة غير االفعال 

Past simple-regular 

verbs   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 1 

مراجعة صياغة السؤال  

ونفيه و ايضا استخدام  

ago    مع الماضي

 البسيط

Questions, negatives, 

ago 
 المحاضرة  

= 

7 1 
الضروف المختلفة  

 واستخدامها 

Adverbs   المحاضرة 
= 

8 1 
الطلب بادب    الفرق بين

 والعرض 

Requests and offers   المحاضرة 
= 

9 1 

تمكين الطالب من معرفة  

 , someالفرق بين 
any   في الجمل والسؤال

 والنفي

Some and any   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

10 1 
 , likeالفرق بين 

would like   في

 الجمل والمحادثة 

Like and would like 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

 زمن المضارع المستمر  1 11
Present continuous   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 1 
معرفة الفرق بين 

المضارع البسيط  

 والمضارع المستمر 

Present simple and 

present continuous   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

13 1 
التعبير عن الخطط  كيفية 

المستقبلية باستخدام زمن 

 المستقبل

Future plans 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 1 
كيفية كتابة رسالة  

واعطاءاالتجاه والسؤال  

 عن االسعار عند التسوق 

Writing a letter, 

directions, prices and 

shopping 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 1 
المحاضرة +   Revision مراجعة لمادة الفصل 

 مناقشة 
= 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -15
New headway Plus / Beginner Student's Book by 
John and Liz Soars, 2012 

المراجع الرئيسية  -16

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (غ 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

االلكترونية ،مواقع االنترنيت  المراجع  (ف

 .....، 

وشرح اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم 

 للمبتدئين 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .61

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك تشكيل مجاميع صغيرة للتمرن على المحاورة في مواضيع  

 ما بعده. مختلفة خالل وقت الدرس و 
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 نموذج وصف المقرر

 

 (English)لغة االنكليزية لمادة : ال ا

 املرحلة : الثانية 

 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 
 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .62

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .63

 المرحلة الثانية  –اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .64

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .65

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .66

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .67
 ساعة   1نظري: 

 عملي: ال يوجد 

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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 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .68

 أهداف المقرر .69

 تزويد الطلبة ابملفاهيم االساسية لالزمنة املختلفة ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم     -ض

 متكني الطلبة من ادارة حماورات واحاديث ابللغة االنكليزية خارج الصف  -ط

 تطوير مهارات الطلبة يف كتابة قطع انشائية هلا عالقة مبواضيع عامة خمتلفة ابستخدام الزمن وادوات الربط املناسبة  -ج

ال جماالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة  -د
   يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .70

  االهداف المعرفية -أ
 االزمنة االساسية المختلفة  تمكين الطالب من معرفة   -1أ         

 معرفة الطالب االزمنة وامكانية استخدامها خالل المحادثات او كتابة القطع االنشائبة   -2أ

 من استخدام حروف الجر المختلفة  تمكين الطالب   -3أ

تمكين الطالب من معرفة الفرق بين االسماءالمعدودة وغير المعدودة والضروف المختلفة بصورة    -4أ

 صحيحة 
 

  اصة بالمقرراالهداف المهاراتية الخ  -ب 

 القدرة على كتابة قطعة انشائية لها عالقة بمواضيع عامة وبزمن محدد  – 1ب 

 القدرة على استخدام المادة الخاصة باالزمنة وحروف الجر وتطبيقها في المحادثات العامة   - 2ب 

 القدرةعلى انشاءجمل شرطية واستخدام انماط الفعل المختلفة  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية  -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المواضيع ذات العالقة بالمادة المقررة   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3
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 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ  -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -25

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -26
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -27

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -2د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -3د 
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 بنية المقرر  .71

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 
مراجعة الطالب لالزمنة  

المختلفة والتمرن على  

 المحاورة 
Review of tenses 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
تمكين الطالب من 

استخدام المضارع  

 البسيط ووصف البلدان 

Present Tense, 

describing countries   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 1 
معرفة الطالب لزمن 

المضارع المستمر  

 وطريقة طرح االسئلة  

Present continuous, 

asking questions   المحاضرة = 

4 1 

تمكين الطالب من 

استخدام ومعرفة زمن  

الماضي البسيط والربط  

بين الجمل باستخدام 

ادوات الربط والتعابير 

 الزمنية ونفي الجمل 

Past tense, making 

connections, time 

expressions, making 

negatives 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 1 

معرفة الماضي المستمر  

واالسماء واالفعال  

 ,atوالصفات واستخدام  
on, in 

Past continuous, nouns, 

verbs and adjectives, at, 

on, in 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 1 
والكميات  معرفة االسماء 

 المعدودة وغير المعدودة 
Quantity   المحاضرة 

= 

7 1 
في   1معرفة نمط الفعل 

التعبيرعن الرغبات 

 والخطط المستقبلية

Verb patterns 1, future 

intensions 
 المحاضرة  

= 

8 1 
 what is itاستخدام 
like?    التحدث عن

 المدن والمال 

What is it like? talking 

about cities, money 
 المحاضرة  

= 

9 1 
تمكين الطالب من 

استخدام صفات المقارنة  

 والمفاضلة 

Comparative and 

superlative adjectives 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 1 

معرفة الطالب للمصارع  

التام والماضي البسيط ,  

الماضي المبني 

للمجهول,واالجابات  

 القصيرة

Present perfect and past 

simple, past participles, 

short answers   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 1 
مراجعة االزمنة السابقة  

,الضروف ,ازواج  

 الكلمات, الجمل النسبية

Tense revision, adverbs, 

word pairs, relative 

clauses 1 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 1 

معرفة الفرق بين 

have, should, 
must,   اضافة  الى

 السفر  

Have, should, must, 

travelling aboard   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

 معرفة االسماء المركبة  1 13
Compound nouns   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 1 
معرفة الجمل الزمنية  

 والجمل الشرطية 
Time and conditional 

clauses 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 1 
في   2 معرفة نمط الفعل

, صيغة الفعل التعبير

 المجرد 

Verb patterns 2, 

infinitives   + المحاضرة

 مناقشة 
= 
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 البنية التحتية   .72

 الكتب المقررة المطلوبة  -17
New headway Plus / Pre-Intermediate Student's 
Book by John and Liz Soars, 2012 

المراجع الرئيسية  -18

 )المصادر(
 

يوصى بها  الكتب والمراجع التي  (ق

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ك

 .....، 

وشرح اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم 

 للمبتدئين 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .73

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك تشكيل مجاميع صغيرة للتمرن على المحاورة في مواضيع  

 ما بعده. مختلفة خالل وقت الدرس و 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 
 (English)لغة االنكليزية لمادة : ال ا

 املرحلة : الثانية 

 
 مدرس املادة : 

 مدرس دكتور زينة عباس سلمان 
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 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .74

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .75

 المرحلة الثانية  –اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .76

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .77

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .78

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .79
 ساعة   1نظري: 

 عملي: ال يوجد 

 01/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .80

 أهداف المقرر .81

 تزويد الطلبة ابملفاهيم االساسية لالزمنة املختلفة ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم     -ظ

 متكني الطلبة من ادارة حماورات واحاديث ابللغة االنكليزية خارج الصف  -ع 

 تطوير مهارات الطلبة يف كتابة قطع انشائية هلا عالقة مبواضيع عامة خمتلفة ابستخدام الزمن وادوات الربط املناسبة  -ج

ال جماالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة  -د
   يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه

 

 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .82

  االهداف المعرفية -أ
 االزمنة االساسية المختلفة  تمكين الطالب من معرفة   -1أ         

 معرفة الطالب االزمنة وامكانية استخدامها خالل المحادثات او كتابة القطع االنشائبة   -2أ

 من استخدام حروف الجر المختلفة  تمكين الطالب   -3أ

تمكين الطالب من معرفة الفرق بين االسماءالمعدودة وغير المعدودة والضروف المختلفة بصورة    -4أ

 صحيحة 
 

  اصة بالمقرراالهداف المهاراتية الخ  -ب 

 القدرة على كتابة قطعة انشائية لها عالقة بمواضيع عامة وبزمن محدد  – 1ب 

 القدرة على استخدام المادة الخاصة باالزمنة وحروف الجر وتطبيقها في المحادثات العامة   - 2ب 

 القدرةعلى انشاءجمل شرطية واستخدام انماط الفعل المختلفة  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية  -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المواضيع ذات العالقة بالمادة المقررة   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3
 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ  -3ج

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -28

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -29
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -30

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       
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 البنية التحتية   .84

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -2د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -3د 

 

 بنية المقرر  .83

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 

معرفة الطالب لصيغة  

  whatاداة السؤال 

متبوعة بفعل مجرد ,  

 كتابة الرسائل 

What, etc + infinitive, 
writing letters 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
المبني للمجهول ,  

االفعال و النعوت  

 الماضية 

Passives, verbs and past 

participles   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 1 
الحالة الشرطية الثانية و  

might 
Second conditional, 

might  المحاضرة = 

4 1 
المضارع التام المستمر 

والماضي التام مقارنة  

 بالماضي البسيط

Present perfect 

continuous, present 

perfect simple versus 

continuous 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

 كتابة رسائل رسمية  1 5
Writing formal letters   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

 = المحاضرة  Writing informal letters كتابة رسائل غير رسمية  1 6

7 1 
الماضي التام للتصنيف 

 وعبارات التقربر

Past perfect for 

clarifications, reported 

statement 

 المحاضرة  
= 

 = المحاضرة   Writing stories كيفية كتابة قصص  1 8

9 1 
تعابير مختلفة في انواع 

 مختلفة من الرسائل 
Expressions in different 

kinds of letters 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

 التعابير المجتمعية 1 10
Social Expressions   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 1 
,   2النسبية االزمنة 

 االفعال الشاذة 
Relative clauses 2, 

irregular verbs 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 1 
كيفية رواية اوالقاء  

 القصص, المناظرات  

Telling stories, 

arguments 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 1 
كلمات الربط , كتابة  

 الكارتات المختلفة 
Linking words, writing a 

postcard 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 1 

 ,whileكلمات الربط: 
during, for,   الحياة

في بلد مختلف عن  

 الوطن 

Linking words: while, 

during, and for, living in 

a different country 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

15 1 
كتابة السيرة الذاتية , 

السؤال عن االاتجاهات,  

 والتسوق االسعار, 

Writing a biography, 

directions, prices and 

shopping 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -19
New headway Plus / Pre-Intermediate Student's 
Book by John and Liz Soars, 2012 

المراجع الرئيسية  -20

 )المصادر(
 

يوصى بها  الكتب والمراجع التي  (ل

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (م 

 .....، 

وشرح اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم 

 للمبتدئين 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .85

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك تشكيل مجاميع صغيرة للتمرن على المحاورة في مواضيع  

 ما بعده. مختلفة خالل وقت الدرس و 
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 نموذج وصف المقرر

 

Solid state physics 

 
 للصف الراابع 

 
 مدرس املادة : 

 االستاذ الدكتور عباس فاضل عيسى املعموري 
 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .86

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .87

 الصف الرابع –فيزياء الحالة الصلبة   اسم / رمز المقرر  .88

  البرامج التي يدخل فيها  .89

  أشكال الحضور المتاحة  .90

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .91

 ( س عملي3( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .92

 2020/ 1/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .93

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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 أهداف المقرر .94

   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  .95

  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 (   -
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 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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 بنية المقرر  .96

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  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية
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 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .97

 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 ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

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
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 القبول   .98

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 منوذج وصف املقرر 

 

 

Nuclear and Radiation physics 

 

 
 المرحلة الثالثة / فرع الفيزياء الطبية 

 
 مدرس المادة : 

 االستاذ المساعد  محمد جبر رسن 
 

 

 وصف املقرر 

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

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

 البرنامج. 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط    املؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزايء   املركز  /القسم العلمي  .2

 Nuclear and Radiation Physics رمز املقرر  /اسم  .3

 حضوري فصلي  أشكال احلضور املتاحة  .4

 2020- 2019االول /  السنة  /الفصل  .5

 ساعة  48 (الكلي)عدد الساعات الدراسية   .6

 1/10/2019 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7
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 أهداف املقرر  .8

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -أ
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 اإلسالمي  واألديان السماوية األخرى .      

 

 تنمية اتجاهات وميول الطلبة وتطوير قابلياتهم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية    -ه
 

  بالبحث العلميالخاصة   األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن  -و

 

 بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام  تمكين الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة  -س
 والخاص     

 
 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 االهداف المعرفية   -أ

 أن يكون الطلبة قادرين على اعتماد أساليب التفكير العلمي في مواجهة المشكالت        -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
   في الطبيعةتوظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة  تزويد الم  -5أ
  اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة .  -6أ
 االهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر    -ب 

   الحلقة الدراسيةمهارات تتعلق بإدارة  – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم       
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 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
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 طرائق التقييم       

الفصلية منها اثناء البرنامج   ةاالختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة التحريرية المقالية والموضوعي -
 التعليمي او النهائية منها  

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  -

 
 

 
   االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التخطيط   -1ج
 التقييم والمراقبة   -2ج
 التنظيم  -3ج
 التفكير الناقد  -4ج   

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستقصاء حل المشكالت  –والمناقشة واالستجواب الحي  كاإللقاء متنوعةطرائق تدريس 
 للطلبة  م التنظي التعلم الذاتي  أساليب 

 

 طرائق التقييم     

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) املقالية واملوضوعية ( 

 
 
 

  (.املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) املهارات  العامة والتأهيلية املنقولة  -د 
 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د    
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 بنية املقرر  .10

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو املوضوع  /اسم الوحدة  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

1 2 
املشار اليها يف احملور السابق  

 وكل حسب احملتوى 
Nuclei components 

and their classification   
 االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

2 2 = 
Fundamental forces 

and properties of 

nuclei 
 االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

3 2 = Binding energy  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

4 2 = Nuclear size and 

density  التحريرية االختبارات  املناقشة  –االلقاء 

5 2 = Stable and unstable 

nuclei  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

6 2 = Radioactive Dating 
املناقشة   –االلقاء 

 االستجواب احلي 
 االختبارات التحريرية 

7 2 = Nuclear Decay   االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

8 2 = Nuclear Decay   االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

9 2 = Properties of Nuclear  

Radiation  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

10 2 = Nuclear Fission and 

Nuclear Fusion  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

11 2 = Radiation interaction 

with matter  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

12 2 = Radiation interaction 

with matter 

املناقشة   –االلقاء 
 االستجواب احلي 

 االختبارات التحريرية 

13 2 = Nuclear Models  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

14 2 = Radiation Detectors  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

15 2 = Particles Accelerators  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

   االمتحان = 2 16
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اجملالت العلمية  )الكتب واملراجع اليت يوصى هبا   (1
 .....( ،التقارير ،

 

  .....املراجع االلكرتونية ،مواقع االنرتنيت ، (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  .12

على توافر واستخدام    أساسها االسهام في استخدام مختلف المهارات وتطبيق البرامجيات التي تعتمد في   -

  .التقنيات منها استمارات التقييم لدرجات الطلبة، ومقياس النجاح 

للتعلم  الطلبة وارشادهم  االهتمام بتوفير فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابليات وتوجهات  -

 المستمر لضمان تطوير كفاياتهم المعرفية  النظرية والعملية  
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 أهداف المقرر .106

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. 



 

 

الصفحة   

119 
 

  

 دراسة ومعرفة اخلواص الفيزايئية للمواد املتكون منها االدوات االلكرتونية كالصمام الثائي   -غ 

 التعرف على انواع خمتلفة لالدوات االلكرتونية وسبب اختالف عملها  -ف

 دراسة ربط القطع االلكرتونية يف الدوائر والية عملها   -ج

 التعرف على اهم تطبيقاهتا    -د

 تعزيز اجلانب العلمي لالدوات االلكرتونية االساسية   -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .107

  االهداف المعرفية -أ
 مادة االلكترونيات التماثلية   تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب عن كيفية اختالق الصمام الثنائي    -2أ

 الصمام الثنائي وتطبيقاته على تحليل ودراسة تمكين الطالب   -3أ
 تحليل الدوائر االلكترونية رياضيا   -4أ
 في المختبر تطبيق مادة النظري   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على فهم التركيب الداخلي للقطع االلكترونية وسبب تعدد انواعها   – 2ب 

 مقارنة النتائج المستحصلة من التجارب العملية مع القيم النظرية ومناقشة الفارق بينهما    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي واعداد التقارير    -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والتقارير    - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  



 

 

الصفحة   

120 
 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -31

 التطبيق العملي في المختبر  -32

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -33
 انشاء تقارير   -34

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية والعملية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 

 



 

 

الصفحة   

121 
 

  

 البنية التحتية   .109

 الكتب المقررة المطلوبة  -21
Electronic principle 7th edition by albert malvino 

 

المراجع الرئيسية  -22

 )المصادر(

1- Electronic Devices 7th edition by Thomas L. Floyd 
2- Electronic Devices and Circuit Theory 7th edition 

by Robert L. Boylestad 

 بنية المقرر  .108

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
معرفة حزم الطاقة  

للمواد الموصلة والشبة  

 موصلة والعازلة 

The energy band in solid 

materials 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة المواد الشبة  

موصلة النقية وكيفية 

   تشويبها وانواع التشويب

Intrinsic semiconductor, 

Extrinsic semiconductor   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
معرفة تكوين الصمام  

الثنائي من المواد  

  المشوبة والية عملها

The Diode 
المحاضرة +  

 فيديو توضيحي 
= 

4 2 
دراسة خصائص الصمام  

   الثنائي
The diode equations, V-I 

characteristic 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 

محاكاة لنماذج مختلفة  

لها خصائص مشابه  

لخصائص الصمام  

الثنائي لترسيخ وفهم 

 عمل الصمام 

Diode models: 1-The 

ideal diode models, 2-

The practical diode 

models, 3 The complete 

diode models  

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
تطبيقات الصمام الثنائي: 

المقوم النصف الموجي  

 والية الحصول علية 

Diode applications:  
1-Half -wave rectifiers  

المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

7 2 
المقوم الموجي الكامل  

 والية الحصول علية  
2-Full -wave rectifiers   + المحاضرة

 = فيديو توضيحي 

8 2 
تحسين عمل المقوم  

النصف الموجي  

 والموجي الكامل 

3- Filters   + المحاضرة

 = توضيحي فيديو 

9 2 
معرفة تحديد الفولتية  

 باستخدام الصمام الثنائي
4- clipping or diode 

limiters    
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
معرفة التحكم بموقع 

موجة الفولتية باستخدام  

 الصمام الثنائي 

5- diode clamper 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
معرفة تكوين 

وخصائص وتطبيق  

 الثنائي نوع زنرالصمام 

Zener diode 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
معرفة ودراسة انواع  

 مختلفة للصمام الثنائي
Varactor diodes, Optical 

diodes  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة ودراسة انواع  

 مختلفة للصمام الثنائي
The Schottky diodes, 

The p-i-n diodes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 2 
معرفة ودراسة انواع  

 مختلفة للصمام الثنائي
The Tunnel diodes, The 

Laser diode  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      

https://www.amazon.com/Thomas-L-Floyd/e/B001IOBIOO/ref=dp_byline_cont_book_1
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الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ن 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ه

 .....، 
 مادة االلكترونيات مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .110

 باالعتماد على المصادر الحديثة.   %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات   -

 العلمية والختصار الوقت.
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  االهداف المعرفية -أ
 مادة االلكترونيات التماثلية   تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب عن كيفية اختالق الترانسستور   -2أ

 الترانسستور بانواعه على تحليل ودراسة تمكين الطالب   -3أ
 تحليل الدوائر االلكترونية رياضيا   -4أ
 في المختبر تطبيق مادة النظري   -5أ

 

  المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على فهم التركيب الداخلي للقطع االلكترونية وسبب تعدد انواعها   – 2ب 

 مقارنة النتائج المستحصلة من التجارب العملية مع القيم النظرية ومناقشة الفارق بينهما    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي واعداد التقارير    -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والتقارير    - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      
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 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -35

 التطبيق العملي في المختبر  -36

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -37
 انشاء تقارير   -38

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية والعملية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 
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 البنية التحتية   .121

 الكتب المقررة المطلوبة  -23
Electronic principle 7th edition by albert malvino 

 

المراجع الرئيسية  -24

 )المصادر(

1- Electronic Devices 7th edition by Thomas L. Floyd 
2- Electronic Devices and Circuit Theory 7th edition 

by Robert L. Boylestad 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (و 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

 بنية المقرر  .120

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

معرفة تكوين 

الترانزستور الثنائي  

القطبي من المواد  

 المشوبة والية عملها

The bipolar junction 

transistor (BJT)   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

2 2 
تعلم تحليل الدوائر  

االلكترونية المتكون منها  
 الترانزستور  

Current and Voltage 

Analysis  

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
معرفة مخرجات  

الترانزستور باستخدام  
 ربط الفاعدة المشترك

Common Base 

Configuration 

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

4 2 
معرفة مخرجات  

الترانزستور باستخدام  
 ربط الباعث المشترك 

Common Emitter 

configuration  

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
معرفة مخرجات  

الترانزستور باستخدام  
 المشترك ربط الجامع 

Common Collector 

Connection 

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
معرفة حدود عمل  

 الترانزستور
Limits of Operation 

 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

7 2 
معرفة تحديد خط العمل  
لتجنب التشوه الحاصل  

 بالموجة الخارجة 

Linear Operation 

 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

8 2 

معرفة تكوين 

الترانزستور ذات تاثير 

المجال من المواد  

 المشوبة والية عملها

The field effect 

transistor (FET):  

1-The junction-field 

effect transistor (JFET): 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

9 2 

معرفة تكوين 

الترانزستور نوع  

الموسفت من المواد  

 المشوبة والية عملها

2-The metal-oxide 

semiconductor field-

effect transistor 

(MOSFET) 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

10 2 
المحاضرة +   applications (FET) تطبيقات الترانزستور

 مناقشة 
= 

11 2 
المذبذبات مع   معرفة 

   دائرة التغذية الراجعة
Oscillators with (LC) 

feedback circuit 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

https://www.amazon.com/Thomas-L-Floyd/e/B001IOBIOO/ref=dp_byline_cont_book_1
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المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ي 

 .....، 
 مادة االلكترونيات مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .122

 باالعتماد على المصادر الحديثة.   %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات   -

 العلمية والختصار الوقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 اشباه موصالت لمادة : ا

 املرحلة : الثالثة 

 مدرس املادة : 
 االستاذ املساعد الدكتور مهدي امحد حممد

 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .123

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .124

 اشباه الموصالت   اسم / رمز المقرر  .125

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .126

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .127

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .128
 ساعة   2نظري: 

 

 2020/ 1/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .129

 أهداف المقرر .130

 التعرف على املواد الشبه موصلة واملوصلة والعازلة     -ل

 دراسة ومعرفة اخلواص الفيزايئية للمواد الشبه موصلة  - م

 دراسة الرتكيب االلكرتوين لالشباه املوصالت النقية واملشوبة واملقارنة بينهما   -ج

 القدرة على استخدام الطرق الرايضية حلل املسائل العلمية   -د

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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 التعرف على اهم تطبيقاهتا    -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .131

  االهداف المعرفية -أ
 مادة اشباه الموصالت   تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب عن اختالف الخواص الفيزيائية للمواد الشبه موصلة     -2أ

 على كيفية تشويب المواد ودراستها نظريا  تمكين الطالب   -3أ
 كيفية استخدام المعادالت الرياضية لحساب المعامل الفيزيائية للمواد    -4أ
 معرفة اهمية المواد الشبه موصلة في التطبيقات االلكترونية    -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 الموصلة النقية والمشوبة   القدرة على فهم التركيب االلكتروني للمواد الشبه   – 2ب 

القدرة على توظيف مبدئ ميكانيك الكم للحصول على معادالت رياضية خاصة لحساب المعامل   - 3ب 

 الفيزيائية للمواد الشبه موصلة    

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي واعداد التقارير    -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والتقارير    - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -39

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -40
 انشاء تقارير   -41

 

 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .133

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 

 

 بنية المقرر  .132

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
معرفة حزم الطاقة  

للمواد الموصلة والشبة  

 موصلة والعازلة 

 Classification of Solids 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة المواد الشبة  

موصلة على اساس فجوة  

   الطاقة 

Classification of solid 

materials depending on the 

band gap 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
دراسة حساب الكتلة  

الفعالة لاللكترونات  

   والفجوات 

Effective Mass 
المحاضرة +   

 مناقشة 
= 

4 2 
دراسة كثافة الحالة على  

اساس الشكل الهندسي  

 للمادة

Density of states 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
-دراسة توزيع فيرمي

ديراك على حسب درجة  

 الحرارة المسلطة 

Fermi-Dirac distribution  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
حساب تركيز  

االلكترونات والفجوات  

 في المادة 

Carrier concentration in 

semiconductors 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

7 2 
كيفية تحديد موقع 

مستوى فيرمي للمواد  

 الشبه موصلة النقية   

Fermi Level location of 

Intrinsic Semiconductor 
 

المحاضرة +   

 = مناقشة 

8 2 
حساب امكانية حركة  

 الحوامل 
Drift: Mobility of carriers     + المحاضرة

 = مناقشة 

9 2 
معرفة تحديد التيار المار  

 الموصالت في اشباه 
The Currents in 

Semiconductors  
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
دراسة اشباه الموصالت  

 المشوبة  
Extrinsic semiconductor   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
دراسة تاثيرالتشويب  

المانح والقابل على 

 تركيز النواقل  

Effect of donor and 

acceptor impurities on 

carrier concentration 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

 التأين والتجميددراسة  2 12
Complete Ionization and 

Freeze-Out 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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  الكتب المقررة المطلوبة  -25

المراجع الرئيسية  -26

 )المصادر(

 1- Semiconductor Materials: An Introduction to 
Basic Principles (B. G. Yacobi) 

2- Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits 
(Chenming Calvin Hu) 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أأ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب ب 

 االنترنيت ،.....
 مادة اشباه الموصالت مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .134

 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 

 

 

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 1االنكليزية  اللغة لمادة : ا

 املرحلة : الثالثة / فيزايء طبية و عامة

 
 مدرس املادة : 

 االستاذ املساعد الدكتور مهدي امحد حممد



 

 

الصفحة   

132 
 

  

 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .135

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .136

     1اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .137

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .138

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .139

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .140
 ساعة   1نظري:

 

 2020/ 1/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .141

 أهداف المقرر .142

    املبادئ االساسية للغة االنكليزيةتقوية  - ن

 معرفة قواعد الزمن احلاضر وحروف اجلر   -ه 

 ممارسة الكتابة والقراءة والتحدث -ج

 القدرة على كتابة التقارير واملقاالت     -د

 القدرة على احملاورة     -ه

 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .143

  االهداف المعرفية -أ
 على ممارسة اللغة االنكليزية  تمكين الطالب   -1أ

 معرفة الطالب من استخدام القواعد الصحيحة       -2أ

 على الكتابة   تمكين الطالب   -3أ
 ممارسة الطالب على المحاورة     -4أ
 تمكين الطالب على القراءة   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي الستخدام القاعدة الصحيحة    - 1ب 

 القدرة على الكتابة عن مواضيع مختلفة   – 2ب 

 القدرة على التواصل والمراسلة    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي والكتابة عن مواضيع متنوعة     -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والمقاالت   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -42

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -43
 كتابة المقاالت   -44

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       
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 البنية التحتية   .145

الكتب المقررة  -27

 المطلوبة 

Intermediate student’s book + Workbook with key, Liz 

and John Soars 

الرئيسية المراجع  -28

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى  (ت ت 

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،   
 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف المعرفة المكتسبة   -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 

 

 بنية المقرر  .144

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ما ذكر اعاله  2 1
Grammar: Auxiliary 

verbs. Vocabulary 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2  
Present tense. 

Vocabulary, Speaking 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2  
Present simple    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

4 2  
Present continuous   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2  
Present passive, 

vocabulary 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2  
Question form, 

vocabulary, Writing 

المحاضرة +   

 = مناقشة 

7 2  
Prepositions  1    + المحاضرة

 = مناقشة 

8 2  
Prepositions  2 المحاضرة +    

 = مناقشة 

9 2  
Writing    + المحاضرة

 = مناقشة 

10 2  
reading   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2  
Speaking   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 2  
Time clauses, adjective 

and adverb 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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المراجع االلكترونية ،مواقع   (ث ث 

 االنترنيت ،.....
 مادة اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .146

 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 ر الوقت. العلمية والختصا
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 نموذج وصف المقرر

 
 2اللغة االنكليزية  لمادة : ا

 املرحلة : الثالثة / فيزايء طبية و عامة

 
 

 مدرس املادة : 
 االستاذ املساعد الدكتور مهدي امحد حممد

 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .147

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .148

    2اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .149

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .150

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .151

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .152
 ساعة   1نظري:

 

 2020/ 1/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .153

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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 أهداف المقرر .154

    املبادئ االساسية للغة االنكليزيةتقوية  -و

   األفعال الشرطيةمعرفة قواعد الزمن املاضي و  -ي

 ممارسة الكتابة والقراءة والتحدث -ج

 القدرة على كتابة التقارير واملقاالت     -د

 القدرة على احملاورة     -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .155

  االهداف المعرفية -أ
 على ممارسة اللغة االنكليزية  تمكين الطالب   -1أ

 معرفة الطالب من استخدام القواعد الصحيحة       -2أ

 على الكتابة   تمكين الطالب   -3أ
 ممارسة الطالب على المحاورة     -4أ
 تمكين الطالب على القراءة   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي الستخدام القاعدة الصحيحة    - 1ب 

 القدرة على الكتابة عن مواضيع مختلفة   – 2ب 

 القدرة على التواصل والمراسلة    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي والكتابة عن مواضيع متنوعة     -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والمقاالت   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج
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   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -45

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -46
 كتابة المقاالت   -47

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف المعرفة المكتسبة   -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 
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 البنية التحتية   .157

الكتب المقررة  -29

 المطلوبة 

Intermediate student’s book + Workbook with key, Liz 

and John Soars 

المراجع الرئيسية  -30

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى  (ج ج

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،   
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ح ح

 االنترنيت ،.....
 مادة اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .158

 بنية المقرر  .156

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 ما ذكر اعاله 2 1
Past simple    + المحاضرة

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
 Past continuous   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
 Number and dates, 

Writing 

المحاضرة +   

 مناقشة 
= 

4 2 
 Decimals and percentage   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2 
 Past perfect, speaking   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
 Past passive, writing    + المحاضرة

 = مناقشة 

7 2  
Present perfect, reading    + المحاضرة

 = مناقشة 

8 2  
Modal verbs 1; obligation 

and permission, 

nationality words 

المحاضرة +   

 = مناقشة 

9 2  
Modal verbs 2; obligation 

and permission, request 

and offers 

المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2  
Modal verbs 3; obligation 

and permission, reading 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2  
Model verbs 1; 

probability, vocabulary 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2  
Model verbs; probability 

2, writing 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 
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 نموذج وصف المقرر

 
 فيزايء النانو لمادة : ا

 املرحلة : الثالثة 

 مدرس املادة : 
 االستاذ املساعد الدكتور مهدي امحد حممد

 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .159

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .160

 فيزياء النانو     اسم / رمز المقرر  .161

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .162

 2020- 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .163

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .164
 ساعة   2نظري: 

 

 2020/ 1/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .165

 أهداف المقرر .166

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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 التعرف على ظاهرة النانو فيما يتعلق اببعاد املواد و الزمن      -أ أ

 معرفة كيفية احلصول على املواد النانوية   -ب ب

 دراسة ومعرفة اخلواص الفيزايئية للمواد ذات البعد النانوي  -ج

 القدرة على استخدام الطرق الرايضية حلساب بعض العوامل الفيزايئية نظراي    -د

 التعرف على اهم تطبيقاهتا    -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .167

  االهداف المعرفية -أ
 مادة فيزياء النانو     تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة اختالف الخواص الفيزيائية للمواد النانوية عن المادة ذات االبعاد الكبيرة       -2أ

 على طرق الحصول على المواد النانوية   تمكين الطالب   -3أ
 كيفية استخدام المعادالت الرياضية لحساب المعامل الفيزيائية للمواد    -4أ
 لف التطبيقات معرفة اهمية استخدام المواد النانوية في مخت  -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على فهم تاثير البعد النانوي على تغيير الخواص الفيزيائية   – 2ب 

القدرة على معرفة التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم المواد النانوية وادراك امكانية استخدامها في   - 3ب 

 عدة تطبيقات.  

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي واعداد التقارير    -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والتقارير    - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -48

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -49
 انشاء تقارير   -50

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 
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 البنية التحتية   .169

الكتب المقررة  -31

 المطلوبة 
 

المراجع الرئيسية  -32

 )المصادر(

1-Nanomaterials and Nanochemistry (C. Brechignac P. Houdy M. 
Lahmani) 
2-Nanostructured Materials and Their Applications (Stergios 
Logothetidis) 
3-Nanophysics and Nanotechnology (Edward L. Wolf) 
4-Nanotechnology Understanding Small Systems, 3rd Ed (Ben Rogers 
Jesse Adams Sumita Pennathur) 

 بنية المقرر  .168

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
النانو مقدمة عن فيزياء 

 وتصنيف المواد النانوية 
Introduction for 

Nanophysics  
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
دراسة تاثير المقياس  

النانوي على المساحة  

  السطحية والتاثير الكمي 

Significance of nanoscale: 

1- Surface Effects  

2- Quantum Effects 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
دراسة الخواص البصرية  

للمواد التي تمتلك ظاهرة 

  بالزمون 

Properties of 

Nanomaterials 

1- Optical 

Properties:  

a- Surface 

Plasmons 

المحاضرة +   

 مناقشة 
= 

4 2 
دراسة الخواص البصرية  

للمواد التي لها تاثير كمي  

  محدد

b- Quantum 

confinement 

effect 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
دراسة الخواص الحرارية  

 للمواد النانوية
2- Thermodynamic 

properties  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
دراسة الخواص  

المغناطيسية للمواد ذات  

 االبعاد الكبيرة 

3- Magnetic 

Properties P.1 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

7 2 

دراسة الخواص  

المغناطيسية للمواد النانوية  

المواد ذات ومقارنتها مع 

 االبعاد الكبيرة 

Magnetic Properties P.2    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

8 2 
دراسة الخواص الميكانيكية  

 للمواد النانوية
4- Mechanical 

Properties 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

9 2 
دراسة الخواص الكهربائية 

 للمواد النانوية
5- Electrical 

Properties 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
الطرق الفيزيائية للحصول  

 على المواد النانوية  

Synthesis types of 

nanomaterials: 

Physical synthesis  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
الطرق الكيميائية 

والبايولوجية للحصول على  

 المواد النانوية   

Chemical and biological 

syntheses    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 2 
معرفة التطبيقات النانوية  

 المطبقة والمقترحة  
Applications of 

nanomaterials 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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يوصى الكتب والمراجع التي  (خ خ

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،   
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   ( د د 

 االنترنيت ،.....
 مادة فيزياء النانو مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .170

 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 
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 نموذج وصف المقرر

 رياضيات المادة: 
 

 املرحلة االول / الفصل الدراسي االول 
 

 مدرس املادة: 
 ا.م.د جنوى جاسم جبري 

 
 

 وصف المقرر                                   

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .171

 الفيزياء     / المركز علميالقسم ال .172

 المرحلة االولى /فيزياء  –1رياضيات  اسم / رمز المقرر  .173

 حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .174

 الفصل الدراسي االول    / 2020-- 2019السنة الدراسية الفصل / السنة  .175

 ( س نظري   2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .176

 2019- 9- 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .177

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

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

 البرنامج. 
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 أهداف المقرر .178

 بأهمية الرياضيات في اختصاص الفيزياء   اكساب المتعلمين المعرفة  -
بصورة   نالمعرفة بالمعادالت والطرق الرياضية المفيدة للفيزيائيي  هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -

   نظرية  
 طرق االشتقاق والتكامل والتفاضل  التعرف على  -
 للرياضيات   التعرف على المفاهيم االساسية -
مراحل تطور الرياضيات واهميه التحويالت الرياضية واستخدامها مستقبال في علم  التعرف على  -

 الفيزياء  
 دراسة الرياضيات   الغرض منالتعرف على  -
 لهذه المادة الرياضية. تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي   -
 القوانين الرياضية. قوانين الرياضيات المستخدمة في الفيزياء واهميةاكتساب المعرفة النظرية في  -

 عملية من خالل دراسة الرياضيات المفيدة في التصوير للعينات مثل تحويالت فورير اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .179

  المعرفية األهداف -أ
 التعرف على طرق االشتقاق والتفاضل  -1أ -

 التعرف على نوع المعادالت المستخدمة في اجهزة القياس الفيزيائية -2أ

 المقارنة بين بين الرياضيات والفيزياء من حيث القوانين واستخدامها وفائدتها.  -3أ
 التعرف على الطرق الرياضية االساسية ودراسة القطوع المخروطية. -4أ
 لفيزيائين. التعرف على الدوال الرياضية والجبر وربط اهميتها ل -5أ
 تحليل النتائج بصورة رياضية.  -6أ

  مقررالخاصة بال المهاراتية األهداف  -ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم الرياضيات  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية حول دواعي استخدام المعادالت والدوال الرياضية في الفيزياء  – 2ب 

 معرفة عن سبب التسمية ونبذة تاريخية عن ماده الرياضيات  – 3ب 

 به االختبارات من تغذية راجعة  هتنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ما تزود     -4ب 

 ية من خالل استخدام المعادالت والدوال الرياضية. معرفة كيفية اجراء الحسابات الفيزيائ -5ب 

 تطوير المفاهيم حول القوانين المستخدمة وربط التطبيق قوانين الرياضية مع الحاالت الفيزيائية.  -6ب 

تطوير القدرات الذاتية واكتساب المهارات في تفسير وقراءة نتائج الرسوم البيانية بصورة   -7ب 

 رياضية .

 والتعلم   طرائق التعليم     

 طريقة االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -
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 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري(   -
 

 وغيرها   FCCكوكل ميت او  )طريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة  -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 استخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحاضرة -

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

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

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 الهداف 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

 
المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  التاهيلية  المهارات  العامة و -د 

.) 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .180

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 

ابملواضيع واملصادر مع  تعريف الطلبة 
مراجعه سريعة للمواضيع اليت درسها  

 الطالب يف املراحل السابقة

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
 –االلقاء  تعريف الدالة ,بيان الدالة   الدوال ,

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
اجملال واجملال املقابل واملدى   

 واملتباينات 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

 –االلقاء  رسم الدوال اخلطية والكسرية  

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
 –االلقاء  رسم الدوال املثلية+ املتطابقات 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
الدوال املثلثية ,  غاية الدوال ,غاية    .

 املتطابقات 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
 –االلقاء  الستمرارية ا

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  امتحان      

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
اهلندسي     االشتقاق، التفسري 

 للمشتقة, مماس املنحن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
  املشتقات، مربهنات عامة على 

 قاعدة السلسلة, 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
مبرتبة   الضمن,مشتقات  االشتقاق 

 اعلى 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

التغري,    املشتقة معدلتطبيقات على    .
 السرعة ,التعجيل 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 

 –االلقاء  تناقص,قيم صغرى, قيم عظمى تزايد،

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

 –االلقاء  ( رول ,نظرية القيمة املتوسطة نظرية )

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

 –االلقاء  مراجعة

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .181

 كتب المقرر ▪
▪       

Calculus and Analytic 

Geometer/Thomson 

Calculus/seven edition /Howard 

Anton et.al    

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية ( والمواقع 
 

 المراجع الرئيسيه 

 
- 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   ( ذ ذ 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (رر

 االنترنيت ،.....
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .182

 % 10  زادخال تحديث بما ال يتجاو
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 نموذج وصف المقرر

 2المادة: رياضيات 
 

 املرحلة االول / الكورس الثان 
 

 مدرس املادة: 
 ا.م.د جنوى جاسم جبري 

 
 

 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .183

 الفيزياء     المركز /لعلمي القسم ا .184

 المرحلة االولى  /فيزياء  –2رياضيات  اسم / رمز المقرر  .185

 Abet البرامج التي يدخل فيها  .186

 حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .187

 الفصل الدراسي الثاني   2020-  2019السنة الدراسية الفصل / السنة  .188

 ( س  نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .189

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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 2019- 9- 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .190

 أهداف المقرر .191

 باهمية الرياضيات في اختصاص الفيزياء   اكساب المتعلمين المعرفة  -
بالمعادالت والطرق الرياضية المفيدة للفيزيائين بصوره    المعرفة هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -

   نظريه  
 طرق االشتقاق والتكامل والتفاضل  التعرف على  -
 للرياضيات   التعرف على المفاهيم االساسية -
مراحل تطور الرياضيات واهميه التحويالت الرياضية واستخدامها مستقبال في علم  التعرف على  -

 الفيزياء  
 دراسة الرياضيات   لغرض مناالتعرف على  -
 لهذه الماده الرياضية . تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي   -
 قوانين الرياضيات المستخدمة في الفيزياء واهمية القوانين الرياضية.اكتساب المعرفة النظرية في  -

 تحويالت فورير عملية من خالل دراسة الرياضيات المفيده في التصوير للعينات مثل اكتساب مهارات  -
السرعة   إليجاد ،انواعها وكيفية اشتقاقها وتكامالتها وتطبيقاتها   بالدوال الرياضيةتعريف الطلبة   - -

وتعريف   بأنواعهاوالتعجيل والنهايات العظمى والصغرى وايجاد المساحات والحجوم وكذلك القطوع 
 الطلبة بالمتتابعات والمتسلسالت  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .192

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على طرق التكامل. -1أ -

 التعرف على نوع المعادالت المستخدمة في اجهزة القياس الفيزيائية -2أ

 المقارنة بين بين الرياضيات والفيزياء من حيث القوانين واستخدامها وفائدتها.  -3أ
 التعرف على الطرق الرياضية االساسية ودراسة تطبيقات التكامل وعالقتها بالفيزياء.-4أ
 جبر وربط اهميتها للفيزيائين. التعرف على الدوال الرياضية وال -5أ
 تحليل النتائج بصورة رياضية.  -6أ

  مقررالخاصة بال المهاراتية األهداف  -ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم الرياضيات  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية حول دواعي استخدام المعادالت والدوال الرياضية في الفيزياء  – 2ب 

 معرفة عن سببب التسمية ونبذة تاريخية  عن ماده الرياضيات   – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه     -4ب 

 ئية من خالل استخدام المعادالت والدوال الرياضية. معرفة كيفية اجراء الحسابات الفيزيا  -5ب 



 

 

الصفحة   

154 
 

  

 تطوير المفاهيم حول  القوانين المستخدمة وربط التطبيق قوانين الرياضيه مع الحاالت الفيزيائية .  -6ب 

تطوير القدرات الذاتية واكتساب المهارات في تفسير وقراءة نتائج الرسوم البيانية بصورة   -7ب 

 رياضية .

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 استخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحاظرة -

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

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

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 الهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     
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 االختبارات التحريرية الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .193

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 

,تعريف التكامل,التكامل  التكامل 
احملدد املساحة حتت املنحن  

 ,مربهنات عامة 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
بعض طرق حل التكامل,تعويض  

 مباشر,جتزأة الدوال 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
تعويضات مثلثية ,جتزأة الكسور  

 وطرق اخرى

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

 

 تطبيقات على التكامالت 

 

 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
ومعكوسها,االسية,     . املثلثية  الدوال 

 اللوغارمتية اشتقاقاهتا 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
ومعكوسها,االسية,  الدوال   املثلثية 

 اللوغارمتية تكامالهتا 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
اشتقاق   ومعكوسها   الزائدية  الدوال 

 وتكامل 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  املتجهات يف املستوي , 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
 –االلقاء  جرب املتجهات وقوانينها, 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
 –االلقاء  الضرب العددي واالجتاهي

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  معادالت املستوي واملستقيم يف الفراغ 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

املتجهة   ,تطبيقاهتا  الدوال  اشتقاقاهتا 
 ,املسار,السرعة,التعجيل 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 

واملتسلسالت,تعريف   املتتابعات 
 املتتابعة ,متسلسالت الهنائية 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

هندسية   ,اختبارات  متسلسالت 
 التقارب الشائعة مقارنة 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

 –االلقاء  تكامل ,نسبة اجلذر النون 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .195

 

 

 
 
 
 
 

 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .194

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

-Calculus and Analytic 

Geometer/Thomson 

-Calculus/seven edition /Howard 

Anton et.al    

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
 

  االنترنيت ،.....المراجع االلكترونية ،مواقع  
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 نموذج وصف المقرر

 المادة: فيزياء المواد
 

 للصف الثان / الكورس االول
 

 مدرس املادة: 
 ا.م.د جنوى جاسم جبري 

 
 

 
 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .196

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .197

 المرحلة الثانية  /فيزياء  –المواد  اسم / رمز المقرر  .198

 Abet البرامج التي يدخل فيها  .199

 حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .200

 الفصل الدراسي االول    / 2020-2019السنة الدراسية   الفصل / السنة  .201

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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 عملي  ( 2  ( س  نظري  )2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .202

 2019- 9- 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .203

 أهداف المقرر .204

   علوم فيزياء المواد ن خالل معرفة العالقة بين التركيب وخواص المادةمعرفة مبادئ من  تمكين الطلبة -
  علوم فيزياء المواد رصد ومعالجة ازاء  العلمية والعملية تنمية االتجاهات  -
 الحد من توسعها في  الحديثة والحلول العلمية المقترحة التعرف على مناهج البحث  -
 م الفيزياء عل  للعلوم الطبيعية وتداخالتها معاالساسية  التعرف على المفاهيم -
 د النانوية وعلوم الموا في دراسة علوم فيزياء المواد المتنوعة االساسية  الفروعالتعرف على  -
 علوم فيزياء المواد  تنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية لوضع حلول علمية للمشاكل -

     علوم فيزياء المواد التعرف والتدريب على اجهزة الرصد والقياس في العمل المختبري في   -
 وم المختلفة علالمهارات العلمية والعملية للتطبيقات المتعددة في مجاالت الاكتساب  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .205

 المعرفة والفهم  -أ
   x-rayالتعرف على الية عمل االجهزة -1أ -

 التعرف على نوع  الفحوصات  الي يمكن ندرسها للمادة -2أ

 المقارنة بين طبيعه المواد متبلوره وعشوائية  -3أ
 التعرف على طريقه خلط وتصنيع المواد  -4أ
 التعرف على طريقة اجراء الفحص  للمواد   -5أ
 تحليل النتائج  -6أ

  مقررالخاصة بال المهاراتية األهداف  -ب 

 تنظيم التعلم لمفاهيم عمل االجهزة الخاصة بالمواد    – 1ب 

  تشكيل رؤية مستقبلية حول بعض دواعي الفحص للمواد والمتراكبات  – 2ب 

 معرفة عن سببب التسمية ونيذة تاريخية   – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه     -4ب 

 معرفة كيفية اجراء الفحص ومبدا عمل الجهاز  -5ب 

 تطوير المفاهيم حول موانع الفحص بهذه االجهزة  -6ب 

 تطوير القدرات الذاتية واكتساب المهارات في تفسير وقراءة نتائج الجهاز   -7ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
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   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 ظرةاستخدام االسئلة التفاعلية اثناء المحا -

 

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

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

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 الهداف 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .206

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 
Introduction about 

material science 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 

Crystal 

structure(crystalline 

and amorphous 

material) the 

crystalline of solids 

Baravais   lattice and 

crystal translation 

vectors  elements of 

crystal structure 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 

Two and three 

dimensional  lattices, 

type of cubic  and 

volume of cubic 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

Indices of the faces  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 

Miller indices of 

direction and the angle 

between two planes 

and two directions 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
Density and packing 

factor 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 

Crystal diffraction, the 

incident beam used for 

crystal diffraction, X-

rays, neutron, 

electron. 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 

Bragg law, 

determination of X-

ray wave length, and 

inter atomic distance 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Reciprocal lattice 

concept ,Reciprocal 

lattice vectors 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Diffraction Conditions 

Brillouin zones and 

Bragg law 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 

Reciprocal Lattice to 

S.C Lattice Reciprocal 

Lattice to bcc Lattice  

Reciprocal Lattice to 

fcc Lattice 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Crystal binding (the 

vender walls bond, 

ionic crystals 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
covalent crystal, metal 

crystal, Hydrogen 
 –االلقاء 

المناقشة  

االختبارات  

 التحريرية
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 شبكة أنترنيت للتدريسيين  -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .207

 كتب المقرر ▪
       

1-Introduction to Solid State 

Physics 

-solid state physics 

- علم المواد   

  

 المراجع الرئيسية ) المصادر (
-Materials Science and 

Engineering An Introduction 

التي يوصى بها )المجالت الكتب والمراجع 

  العلمية ،التقارير ،.....(
-match, xpert 

 - المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .208

 

 

 
 

bonded crystal, ionic 

cohesive energy 
االستجواب  

 الحي 

14 2 = 

Stability of phases and 

equilibiria, Phase 

transformation 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

Solid solutions, 

interstitial phase 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 نموذج وصف المقرر

 المادة: فيزياء المواد
 

 للصف الثان / الكورس االول
 

 مدرس املادة: 
 ا.م.د جنوى جاسم جبري 

 

 المقرر وصف 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .209

 الفيزياء     المركز /العلمي القسم  .210

 المرحلة الثانية  /فيزياء   –2المواد   اسم / رمز المقرر  .211

 Abet البرامج التي يدخل فيها  .212

 حضوري والكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .213

 الفصل الدراسي االثاني     / 2019-2020السنة الدراسية   الفصل / السنة  .214

 عملي  ( 2  ( س  نظري  )2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .215

 2019- 9- 28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .216

 أهداف المقرر .217

   علوم فيزياء المواد ن خالل معرفة العالقة بين التركيب وخواص المادةمعرفة مبادئ من  تمكين الطلبة -

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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  علوم فيزياء المواد رصد ومعالجة ازاء  العلمية والعملية تنمية االتجاهات  -
 الحد من توسعها في  الحديثة والحلول العلمية المقترحة التعرف على مناهج البحث  -
 م الفيزياء عل  للعلوم الطبيعية وتداخالتها معاالساسية  التعرف على المفاهيم -
 وعلوم المواد النانوية  علوم فيزياء المواد في دراسة المتنوعة االساسية  الفروعالتعرف على  -
 علوم فيزياء المواد  تنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية لوضع حلول علمية للمشاكل -
     علوم فيزياء المواد التعرف والتدريب على اجهزة الرصد والقياس في العمل المختبري في   - -
 وم المختلفة علللتطبيقات المتعددة في مجاالت الالمهارات العلمية والعملية اكتساب  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .218

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على الية عمل االجهزة المستخدمة في الفحوصات التركيبية والحرارية والميكانيكية -1أ -

التعرف على نوع  الفحوصات  الي يمكن ندرسها للمادة  ودراسة الخصاص الفيزيائية والكهربائية  -2أ

 والمكانيكية  

 المقارنة بين طبيعه المواد متبلوره وعشوائية   ودراسة االجهادات والمرونه للمواد . -3أ
 التعرف على طريقه خلط وتصنيع المواد   -4أ
 ص  للمواد   التعرف على طريقة اجراء الفح -5أ
 تحليل النتائج  للمواد المدروسة ومعرفة تفسير النتائج . -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 بطرقها المختلفه   x-rayتنظيم التعلم لمفاهيم عمل االجهزة  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية حول بعض دواعي الفحص للمواد والمتراكبات  – 2ب 

 معرفة عن سببب التسمية ونبذة تاريخية  عن  طبيعه المواد الصلبة   – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه     -4ب 

 لخاصة بالمواد معرفة كيفية اجراء الفحوصات ومبدا عمل االجهزه ا -5ب 

 تطوير المفاهيم حول الفحص بهذه االجهزة  -6ب 

 تطوير القدرات الذاتية واكتساب المهارات في تفسير وقراءة نتائج الجهاز   -7ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 المحاظرةاستخدام االسئلة التفاعلية اثناء  -
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 طرائق التقييم       

 

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

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات التفاعلية والفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 الهداف 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة واالسئلة التفاعلية  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .219

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 = 
Phase equilibrium 

diagrams 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Cooling curves, 

Eutectic systems 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 

Rate process and 

crystallization 

,kinetics of phase 

transformation, 

nucleation and 

growth, 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 

nucleation kinetics, 

Heterogeneous 

nucleation 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Nucleation Rate, The 

growth. 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
Plotting stress  -strain 

diagram 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 

. physical properties of 

materials(mechanical 

properties, true stress-

strain curve, shear 

stress and strain, 

poisons ratio, fatigue 

and fracture, 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 

Electrical properties, 

electron mobility, in 

metals. conductivity, 

mobility, 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 

Work function and 

electron emission 

photoemission, 

semiconductors). 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Experimental 

techniques for 

material analysis,  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
(experimental 

diffraction method, 

Laue method 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

rotating crystal 

method , powder 

method 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 

DTA, DSC DMS, EDS  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
electron microscope,   االلقاء– 

المناقشة  

االختبارات  

 التحريرية
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   البنية التحتية  .220

 اكتب المقرر
▪  

1-Introduction to Solid State 

Physics 

-solid state physics 

- علم المواد   

 - 

 المصادر (المراجع الرئيسية ) 
- Materials Science and Engineering An 

Introduction 

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
match, xpert 

  المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .221

 

 

 
 
 
 
 

 

االستجواب  

 الحي 

15 2 = 

AFM ,SEM  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 16
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 نموذج وصف المقرر

 / رابع فيزياء عامة / الكورس األول  1-الكهرومغناطيسية

 أ.د هاشم علي يسر

 وصف المقرر 

 جامعة واسط / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .222

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .223

 رابع فيزياء عامة            1-الكهرومغناطيسية اسم / رمز المقرر  .224

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .225

 الفصل االول  الفصل / السنة  .226

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .227

 2019/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .228

 أهداف المقرر .229

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -أ

 الحياتية والمهنية تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف  -ب 

 علوم الفيزياء تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  -ت 

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -ث

 تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  - ج

  بالبحث العلميالخاصة    األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن - ح

 الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام والخاص تمكين  -خ

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

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .230

  األهداف المعرفية  -أ
 أن يكون الطلبة قادرين على اعتماد أساليب التفكير العلمي في مواجهة المشكالت        -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
   في الطبيعةتوظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة  تزويد الم  -5أ
 اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة .  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارات تتعلق بإدارة   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح التعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى    -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 

 طرائق التقييم       

الموضوعيه  الفصلية منها اثناء البرنامج   االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة  التحريرية  المقالية و
 التعليمي او النهائية منها  

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ( على  يركز  -اهتماما  يبدي -)يصغي  التالية األفعال يتضمن : االستقبال -أ
 ( يتعاون – يشارك - )يبادر التالية  األفعال يتضمن: االستجابة -ب
 ( يهاجم  –  يحترم –  عن  )يدافع التالية  األفعال يتضمن: القيم تكوين -ج
 ( أحكاما  يصدر –  يختار   – )ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -د

 ( على يعتمد –  يمارس  – لنظرا )يعيد التالية األفعال يتضمن: بالقيمة التمسك  -هـ
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 طرائق التعليم والتعلم      

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –استعمال طرائق تدريس متنوعة )اإللقاء 

 المشكالت ( 

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) المقالية  والموضوعية ( 

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

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د    
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 بنية المقرر  .231

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Vector analysis : 

vector algebra  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Gradient ,divergence 

,curl 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Electrostatics 

:coulomb laws 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Electric field 

,potential 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Conductors , 

insulators 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Gauss’s law, electric 

dipole 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Poisson’s eq. ,Laplace 

eq. 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Uniqueness theorem  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Method of image  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Resistance and 

capacitance 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Electrostatics field in 

dielectric 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Electrostatics energy  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Energy density ,  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
Convection and 

conduction current 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 

Current density ,eq. of 

continuity   االلقاء– 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية
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 البنية التحتية   .232

 الكتب المقررة المطلوبة  -33

Foundations of Electromagnetics Theory, 

Reitz 

المراجع الرئيسية  -34

 )المصادر(
Elements of Electromagnetics , Sadiku 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (زز

   ،التقارير ،.....()المجالت العلمية 
Electromagnetics , Rothwell 

المراجع االلكترونية ،مواقع   ( سس

 االنترنيت ،.....

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-
engineering-and-computer-science/6-
013-electromagnetics-and-applications-
fall-2005/lecture-notes / 
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 نموذج وصف المقرر

 / رابع فيزياء عامة / الكورس الثاني  2-الكهرومغناطيسية

 أ.د هاشم علي يسر  

 وصف المقرر 

 جامعة واسط / كلية العلوم  التعليمية المؤسسة  .234

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .235

 رابع فيزياء عامة            2-الكهرومغناطيسية اسم / رمز المقرر  .236

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .237

 الفصل الثاني  الفصل / السنة  .238

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .239

 2019/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .240

 أهداف المقرر .241

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -د 

 تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  -ذ 

 علوم الفيزياء تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  - ر

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -ز

 تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  - س

  بالبحث العلميالخاصة    األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن -ش

 الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام والخاص تمكين  -ص

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. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .242
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 المعرفة والفهم    -أ
 أن يكون الطلبة قادرين على اعتماد أساليب التفكير العلمي في مواجهة المشكالت        -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
   في الطبيعةتوظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة  تزويد الم  -5أ
 اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة .  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارات تتعلق بإدارة   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح التعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى    -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 

 طرائق التقييم       

الموضوعيه  الفصلية منها اثناء البرنامج   االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة  التحريرية  المقالية و
 التعليمي او النهائية منها  

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ( على  يركز  -اهتماما  يبدي -)يصغي  التالية األفعال يتضمن : االستقبال -أ
 ( يتعاون – يشارك - )يبادر التالية  األفعال يتضمن: االستجابة -ب
 ( يهاجم  –  يحترم –  عن  )يدافع التالية  األفعال يتضمن: القيم تكوين -ج
 ( أحكاما  يصدر –  يختار   – )ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -د

 ( على يعتمد –  يمارس  – لنظرا )يعيد التالية األفعال يتضمن: بالقيمة التمسك  -هـ
 

   

 طرائق التعليم والتعلم      

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –استعمال طرائق تدريس متنوعة )اإللقاء 

 المشكالت ( 

 



 

 

الصفحة   

175 
 

  

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) المقالية والموضوعية ( 

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

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د    
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 البنية التحتية   .244

 بنية المقرر  .243

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Magnetic field of 

steady current  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Biot & savart law  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Ampere law  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Magnetic scalar  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
vector potential  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Magnetic torque and 

moment 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Magnetic dipole   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
magnetization in 

materials 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Classification of 

magnetic materials 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Magnetic boundary 

condition 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Magnetic energy  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

energy density  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Forces on magnetic 

materials 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
Hysteresis loss  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
Maxwell’s eqs.  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 الكتب المقررة المطلوبة  -35

Foundations of Electromagnetics Theory, 

Reitz 

المراجع الرئيسية  -36

 )المصادر(
Elements of Electromagnetics , Sadiku 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   ( شش

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Electromagnetics , Rothwell 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ص ص 

 االنترنيت ،.....

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-
engineering-and-computer-science/6-
013-electromagnetics-and-applications-
fall-2005/lecture-notes / 
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 نموذج وصف المقرر

 الكورس الثاني االطياف الذرية والجزيئية / ثالث فيزياء طبية / 

 أ.د هاشم علي يسر

 وصف المقرر 

 العلوم جامعة واسط / كلية  المؤسسة التعليمية  .246

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .247

 ثالث فيزياء طبية              االطياف الذرية والجزيئية اسم / رمز المقرر  .248

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .249

 الفصل الثاني  الفصل / السنة  .250

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .251

 2019/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .252

 المقررأهداف  .253

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  - ض 

 تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  - ط

 علوم الفيزياء تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  - ظ

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -ع 

 والمواقف الحياتية والمهنية تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت  -غ 

  بالبحث العلميالخاصة    األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن -ف

 تمكين الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام والخاص  -ق

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .254

  األهداف المعرفية -أ
 أن يكون الطلبة قادرين على اعتماد أساليب التفكير العلمي في مواجهة المشكالت        -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
   في الطبيعةتوظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تزويد المتعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة    -5أ
 م ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة . اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظ  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارات تتعلق بإدارة   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح التعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى    -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 

 طرائق التقييم       

الموضوعيه  الفصلية منها اثناء البرنامج   االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة  التحريرية  المقالية و
 التعليمي او النهائية منها  

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ( على  يركز  -اهتماما  يبدي -)يصغي  التالية األفعال يتضمن : االستقبال -أ
 ( يتعاون – يشارك - )يبادر التالية  األفعال يتضمن: االستجابة -ب
 ( يهاجم  –  يحترم –  عن  )يدافع التالية  األفعال يتضمن: القيم تكوين -ج
 ( أحكاما  يصدر –  يختار   – )ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -د

 ( على يعتمد –  يمارس  – لنظرا )يعيد التالية األفعال يتضمن: بالقيمة التمسك  -هـ
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 طرائق التعليم والتعلم      

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –استعمال طرائق تدريس متنوعة )اإللقاء 

 المشكالت ( 

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) المقالية  والموضوعية ( 

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

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د    
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 البنية التحتية   .256

 الكتب المقررة المطلوبة  -37
- Atomic Spectra and Atomic Structure, by 

G. Herzberg, 1984 . 

 بنية المقرر  .255

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 النماذج الذرية  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
 –االلقاء  نموذج بور و مستويات الطاقة 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
الطيف المستمر والطيف 

 الخطي 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
طيف االمتصاص و طيف  

 االنبعاث 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
طيف ذرة الهيدروجين وثابت  

 رايدبيرغ
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

 –االلقاء  طيف االشعة السينية المستمر 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
 –االلقاء  طيف االشعة السينية المميز 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  الطيف الجزيئي

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
 –االلقاء  الطيف الدوراني للجزيئات 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
 –االلقاء  الطيف االهتزازي للجزيئات 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  الطيف االلكتروني للجزيئات

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

 –االلقاء  تحت الحمراء  األشعةطيف 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
  األشعةطيف و الطيف المرئي 

 فوق البنفسجية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
 لألجهزة األساسية المكونات

 الطيفية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
 أجهزةو االمتصاص أجهزة

 التشتت  ياسق أجهزةو االنبعاث
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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المراجع الرئيسية  -38

 )المصادر(
بطل , جامعة حلب   أنورالفيزايء الذرية واجلزيئية , حممد   

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ض ض 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

1. Introduction of atomic spectra, H. E. 
White Mcgraw-Hill, Book company 
UK Limited, London. 

 
2. Physics of atoms and molecules(by 

Bransden and joachain)  publisher 
1994. 

 
3. Atomic Spectra and atomic structure 

by G.Herzberg Publisher. 
 

4. 4-Fundamental of molecular 
spectroscopy, C.N. Banwell, Mcgraw-
Hill, Book company UK Limited 
London. 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (طط

 االنترنيت ،.....
https://www.hazemsakeek.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .257
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 نموذج وصف المقرر

 
 حقوق االنسان والدميقراطية

 للصف االول 
 

 مدرس املادة : 
 املدرس املساعد وجناء رزاق عبد

 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     المركز /لعلمي القسم ا .2

 الصف االول  –حقوق االنسان   اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س نظري و )  ( س عملي4) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

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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 2020/ 1/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 التعرف بحقوق االنسان   -
   على اهم مصادر حقوق االنسان وحرياته التعرف  -
 اهم الضمانات الدولية والوطنية لحقوق االنسان  التعرف على  -
    على االعالن العالمي لحقوق االنسان التعرف  -
 حقوق االنسان وحرياته في االسالم والدستور العراقي التعرف على  -
   حقوق االنسان وحرياته تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 ومميزات تعريف حقوق االنسان  اهم خصائص التعرف على    -       

   بيان دور المنظمات االقليمية .. في حماية حقوق االنسان -
   وم الديمقراطية واهم اشكالها مفهالتعرف على  -
 التعرف على حق االنتخاب والترشيح   -
  التعرف على مراحل االنتخابات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفية  األهداف .أ

 التعرف على اهداف حقوق االنسان  -1أ

 التعرف على موضوع تطور مفهوم حقوق االنسان والديمقراطية  -2أ

 المقارنة بين حقوق االنسان في الماضي والحاضر   -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي  -4أ
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ما تزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم   -

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
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 طرائق التقييم       

 

االختبارات التحريرية المقالية  و الموضوعيه  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  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 



 

 

الصفحة   

186 
 

  

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 –االلقاء     تعريف حقوق االنسان  

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  خصائص حقوق االنسان   = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  مفهوم حقوق االنسان   = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  مفهوم حقوق االنسان   = 2 4

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  حقوق االنسان حديثا   = 2 5

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 الضماانت الداخلية   = 2 6

 مبدأ سيادة القانون   
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   حق االنسان والرتشيح  = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  احلقوق واحلرايت يف الدستور العراقي   = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  احلقوق واحلرايت يف الدستور  = 2 9

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  احلقوق واحلرايت يف االسالم   = 2 10

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   الضماانت القضائية = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  مفهوم الدميقراطية   = 2 12

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  انواع الدميقراطية   = 2 13

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  الدميقراطية حديثا   = 2 14

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  اليات الدميقراطية   = 2 15

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   ركائز الدميقراطية  = 2 16

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املراة والنتخاابت   = 2 17

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  اشكال الدميقراطية   = 2 18

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  اهليئة االنتخابية   = 2 19

 المناقشة
االختبارات  

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

 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  

 لكترونية ( والمواقع اال

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 –االلقاء    مراحل االنتخاابت  = 2 20

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  انواع االنتخاابت   = 2 21

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  دور املنظمات االقليمية   = 2 22

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 23

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 24

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   = 2 25

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 26

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 27

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 28

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 29

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 30

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   = 2 31

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
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 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الصفحة   

189 
 

  

 وصف المقرر 

 الثاني الحاسبات / ثاني فيزياء / الكورس 

 م.د مهند عبد الكريم سعدون 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج. 

 وصف المقرر 

 العلوم  كلية/  واسط جامعة التعليمية  المؤسسة .1

 الفيزياء  قسم  المركز /  العلمي القسم .2

  فيزياء ثاني        الحاسبات  المقرر  رمز/  اسم .3

 الكتروني  المتاحة  الحضور أشكال .4

 الثاني  الفصل السنة /  الفصل .5

 2 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 15-10-2019  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر أهداف .8

 بطريقة احترافية    Excelتمكين الطالب من استخدام برامج الـ -1
 Visual Basicتمكين الطالب من استخدام برنامج الـ -2

 أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا   -3

 المقررتمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في فهم  -4

 تمكين الطالب من استخدام برامج االوفس في البحث العلمي -5
 تطوير الطلبة على مهارات البحث العلمي وربطها في سوق العمل  -6

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .9
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالب من استخدام الحاسبة وبرنامج الجداول والرسوم   -1أ
 تمكين الطالب من استخدام لغة البرمجة الفيجوال بيسك   -2ا
 تمكين الطالب من استخدام المستويات المتقدمة في برامج االوفس   -3ا

 

  بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب 

 تنمية مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي    – 1ب 
 تعزيز مهارات الطباعة بصورة احترافية لدى الطالب  – 2ب 

  والتعلم التعليم طرائق     

 

 استخدام التكنولوجيا في التعلم  -

 تعزيز مشاركة الطلبة   -

 تدريب الطلبة على التعلم الذاتي  -

 

  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeاالختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء الكورس التعليمي وفي نهايته مثل الـ 
   Summativeالمختلفة   والـ   

 
 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج

 االستقبال  -أ
 االستجابة  -ب
 تكوين القيم  -ج
 التنظيم  -د

 التقويم  -هـ
 
   

  والتعلم التعليم  طرائق    

 استعمال طرائق التدريس الحديثة مثل المناقشة والمجموعات الصغيرة والكبيرة  

 

  التقييم طرائق   

 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 
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 (. الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات  - د 

 التركيز على مهارة التفكير االبداعي  -1د 
 تطوير مهارة البحث العلمي -2د 
 تطوير مهارة التدريس  -3د 
 الحث على التعلم الذاتي  -4د    

 
 

 المقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة 

1 2 
 في اليها  المشار     

 وكل  السابق  المحور
  المحتوى حسب 

Introduction of 

Microsoft Excel  

Home and File  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

2 2 = 
Insert menu االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

3 2 = 
Draw menu  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

4 2 = 
Layout menu  Page االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

5 2 = 
Design Tables االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

6 2 = 

Review, View and 

Help menus  
 – االلقاء

  المناقشة
 االستجواب

 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

7 2 = 
Print  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

8 2 = 
Formulas االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

9 2 = 
Data menu  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

10 2 = 
Insert Function االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

11 2 = 
Charts properties االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

12 2 = 

Introduction of Visual 

Basic 
 – االلقاء

  المناقشة
 االستجواب

 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

13 2 = 
Practice1 : Design a 

calculator  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

14 2 = 
Practice2 : Design a 

Word program 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية
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15 1 = 
Summative exam االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

 

 

 

 

  التحتية  البنية  .11

 IC3 Book (المصادر ) الرئيسية المراجع -1

 االنترنيت  ،مواقع االلكترونية المراجع (1
،..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسي  المقرر تطوير خطة .12
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 وصف المقرر 

 الحاسبات / ثاني فيزياء / الكورس االول 

 م.د مهند عبد الكريم سعدون 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا  

 البرنامج. 

 وصف المقرر 

 العلوم  كلية/  واسط جامعة التعليمية  المؤسسة .1

 الفيزياء  قسم  المركز /  العلمي القسم .2

  فيزياء ثاني        الحاسبات  المقرر  رمز/  اسم .3

 الكتروني  المتاحة  الحضور أشكال .4

 االول  الفصل السنة /  الفصل .5

 2 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 15-10-2019  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر أهداف .8

 بطريقة احترافية  Wordتمكين الطالب من استخدام برامج الـ -1
 Power Pointبرنامج الـتمكين الطالب من استخدام   -2

 أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا   -3

 تمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في فهم المقرر -4

 تمكين الطالب من استخدام برامج االوفس في البحث العلمي -5
 تطوير الطلبة على مهارات البحث العلمي وربطها في سوق العمل  -6

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .9
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالب من استخدام الحاسبة وبرنامج الطباعة    -1أ
 تمكين الطالب من استخدام برنامج العروض التقديمية    -2ا
 تمكين الطالب من استخدام المستويات المتقدمة في برامج االوفس   -3ا

 

  بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب 

 تنمية مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي    – 1ب 
 تعزيز مهارات الطباعة بصورة احترافية لدى الطالب  – 2ب 

  والتعلم التعليم طرائق     

 

 استخدام التكنولوجيا في التعلم  -

 تعزيز مشاركة الطلبة   -

 تدريب الطلبة على التعلم الذاتي  -

 

  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeالتعليمي وفي نهايته مثل الـ االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء الكورس 
   Summativeالمختلفة   والـ   

 
 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج

 االستقبال  -أ
 االستجابة  -ب
 تكوين القيم  -ج
 التنظيم  -د

 التقويم  -هـ
 
   

  والتعلم التعليم  طرائق    

 استعمال طرائق التدريس الحديثة مثل المناقشة والمجموعات الصغيرة والكبيرة  

 

  التقييم طرائق   

 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 
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 (. الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات  - د 

 التركيز على مهارة التفكير االبداعي  -1د 
 تطوير مهارة البحث العلمي -2د 
 تطوير مهارة التدريس  -3د 
 الحث على التعلم الذاتي  -4د    

 
 

 المقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة 

1 2 
 في اليها  المشار     

 وكل  السابق  المحور
  المحتوى حسب 

Introduction of 

Microsoft Word  

Home and File  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

2 2 = 
Insert menu االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

3 2 = 
Draw and Design 

menu  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

4 2 = 
Layout menu   االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

5 2 = 
Review, View and 

Help menus  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

6 2 = 

Captions and Cross 

Reference 
 – االلقاء

  المناقشة
 االستجواب

 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

7 2 = 
Table of contents, 

figures and tables 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

8 2 = 
References االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

9 2 = 

Introduction of 

Microsoft Power 

Point  

Home and File 

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

10 2 = 
Draw and Design 

menu 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

11 2 = 
Transitions menu االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

12 2 = 

Animations menu االلقاء – 
  المناقشة

 االستجواب
 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

13 2 = 
Slide show and 

Review 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

14 2 = 
View and Help  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية
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15 1 = 
Summative exam االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

 

 

 

 

  التحتية  البنية  .11

 IC3 Book (المصادر ) الرئيسية المراجع -1

 االنترنيت  ،مواقع االلكترونية المراجع (1
،..... 
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 وصف المقرر 

 التحليل العددي / ثاني فيزياء / الكورس الثاني 

 م.د مهند عبد الكريم سعدون 

الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج. 

 وصف المقرر 

 العلوم  كلية/  واسط جامعة التعليمية  المؤسسة .1

 الفيزياء  قسم  المركز /  العلمي القسم .2

  فيزياء ثاني            العددي التحليل المقرر  رمز/  اسم .3

 الكتروني  المتاحة  الحضور أشكال .4

 الثاني  الفصل السنة /  الفصل .5

 2 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 15-10-2019  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر أهداف .8

 تمكين الطاب من فهم حل المعادالت بطرق عددية وبناء الخوارزمية لكل طريقة -1
 تمكين الطالب من كتابة الكود الخاص بكل طريقة وتنفيذها ومعالجة االخطاء الحاسوبية  -2

 أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا   -3

 تمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في فهم المقرر -4

 تمكين الطالب من فهم القيم االخالقية الخاصة في البحث العلمي  -5
 تطوير الطلبة على مهارات البحث العلمي وربطها في سوق العمل  -6

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .9
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 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالب من حل المعادالت بالطرق العددية  -1أ
 الخوازمية الخاصة بكل طريقة بناء   -2ا
 بناء الكود الخاص بكل طريقة عددية   -3ا

 

  بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب 

 تنمية مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي    – 1ب 
تمكين الطالب من فهم اسلوب حل هذه المعادالت بطرق عدديه وبناء خوارزميه لهذه الطريقه   – 2ب 

 وتنفيذها ومعالجه االخطاء حاسوبيا 
  والتعلم التعليم طرائق     

 

 استخدام التكنولوجيا في التعلم  -

 تعزيز مشاركة الطلبة   -

 تدريب الطلبة على التعلم الذاتي  -

 

  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeاالختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء الكورس التعليمي وفي نهايته مثل الـ 
   Summativeالمختلفة   والـ   

 
 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج

 االستقبال  -أ
 االستجابة  -ب
 تكوين القيم  -ج
 التنظيم  -د

 التقويم  -هـ
 
   

  والتعلم التعليم  طرائق    

 استعمال طرائق التدريس الحديثة مثل المناقشة والمجموعات الصغيرة والكبيرة  

 

  التقييم طرائق   

 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 
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 (. الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات  - د 

 التركيز على مهارة التفكير االبداعي  -1د 
 تطوير مهارة البحث العلمي -2د 
 تطوير مهارة التدريس  -3د 
 الحث على التعلم الذاتي  -4د    

 
 

 المقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة 

1 2 
 في اليها  المشار     

 وكل  السابق  المحور
  المحتوى حسب 

Main computers 

components  Flowchart 

and algorithm 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

2 2 = 
Solution of equation 

with one variable  Fixed 

point Iteration Method 

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

3 2 = 
Newton-Raphson 

Iteration Method  

Bisection Method 

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

4 2 = 
Numerical Integration  

Trapezeidol Method 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

5 2 = 

Numerical Method for 

first order differentional 

equations  Eulers 

Method 

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

6 2 = 

Improved Euler 

Method, 
 – االلقاء

  المناقشة
 االستجواب

 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

7 2 = 
Rang Kutta Method االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

8 2 = 
Numerical 

Differentional 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

9 2 = 
Curve fitting and 

approximation,  Least-

Squar approximation 

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

10 2 = 
Newton-Raphson 

Iteration Method  

Bisection Method 

 – االلقاء
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

11 2 = 
Numerical Integration  

Trapezeidol Method 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

12 2 = 

Numerical Method for 

first order differentional 

equations  Eulers 

Method 

 – االلقاء
  المناقشة

 االستجواب
 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

13 2 = 
Improved Euler 

Method, 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية
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14 2 = 
Rang Kutta Method االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

15 1 = 
Summative exam االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

 

 

 

 

  التحتية  البنية  .11

 (المصادر ) الرئيسية المراجع -1
Numerical methods for scientists and 

engineers  

 االنترنيت  ،مواقع االلكترونية المراجع (1
،..... 

https://www.britannica.com/science/nu
merical-analysis 
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 نموذج وصف المقرر

 
 اللغة العربية 
 مدرس املادة: 

 املدرس املساعد : امحد عبد احلميد رسن 
 
 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     المركز /العلمي القسم  .2

 اللغة العربية  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 10/2019/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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. 



 

 

الصفحة   

202 
 

  

 أهداف المقرر .9

 في اللغة العربية التعرف على المفاهيم االساسية  -
   معرفة كتابة االعداد العربية بصورة صحيحة  -
 واالدبية لدى الطلبة تنمية االتجاهات العلمية  -
 تعريف الطلبة باهمية اللغة العربية  -
 تعريف الطلبة بتراثهم االدبي  -
 والفكرية في الكتابة والقراءةتنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية  -      
     على اهم علماء االمة في اللغة واالدب التعرف  -
   زيادة قدرة الطلبة في قراءة القرآن وتدبر أياته الكريمه -

 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10

 االهداف العرفية    – 1
 تعريف الطلبة بمصادر اللغة العربية -1أ

 تعريف الطلبة بالتراث االدبي العربي  – 2أ 

 الربط بين االدب القديم والحديث  -3أ

    اهم االخطاء االمالئية ومعالجتهاالتعرف على -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تطوير اساليب التعليم  – 1ب 

 الحث باتجاه رفع مستوى التطور اللغوي واالدبي   – 2ب 

 صياغة االسئلة الفكرية  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي للمتعلم    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

طريقة االستقراء    - 4طريقة االستجواب      – 3طريقة االلقاء     –  2طريقة المناقشة      – 1 -

 والقياس    
 كذلك حث الطلبة على التعلم الذاتي واالستفادة من المكتبات العلمية    -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

التقويم الختامي (   –التقويم البنائي   –االختبارات التحريرية النظرية باعتماد اساليب )التقويم التمهيدي  

 متمثال في االختبارات الفصلية والنهائية. 
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 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 الشفوية   –االختبارات الشهرية  –المناقشات الصفية  -االختبارات اليومية  
 

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

 فرص التعلم المستمر للطلبة   متوفير ودع  -1د 
 المنظم تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 الذاتية االدارة -4د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 –االلقاء  البدل يف اللغة  العربية 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  التوكيد يف اللغة العربية  = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املوشحات االندلسية  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  اسم التفضيل  = 2 4

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املقامة االدبية  = 2 5

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
العالمات االعرابية  = 2 6

 االصلية والفرعية 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  املبتدأ واخلرب يف اللغة  = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  كتابة االعداد العربية  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  اجلملة الفعلية  = 2 9

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املشرتك اللفظي يف اللغة  = 2 10

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  بناء الفعل للمجهول  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 حتليل قصيدة املتنب  = 2 12

اخليل والليل والبيداء 
 تعرفن

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

حتليل قصيدة بدر شاكر  = 2 13
 السياب

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  اجلملة االمسية  = 2 14

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
مهزة والوصل ومهزة  = 2 15

 القطع
 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

االخطاء االمالئية  = 2 16
 الشائعة

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

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

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 .edition ndEnvironmental and pollution science 2 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 وصف المقرر 

 ثالث فيزياء عامة / الكورس الثاني الطاقة الشمسية /  

 م.د مهند عبد الكريم سعدون 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 نامج. البر

 وصف المقرر 

 العلوم  كلية/  واسط جامعة التعليمية  المؤسسة .1

 الفيزياء  قسم  المركز /  العلمي القسم .2

 عامة  فيزياء ثالث              شمسية طاقة المقرر  رمز/  اسم .3

 الكتروني  المتاحة  الحضور أشكال .4

 الثاني  الفصل السنة /  الفصل .5

 2 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 20-10-2020  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر أهداف .8

 اطالع الطالب على الطاقات المتجددة بصورة عامة  -1
 تمكين الطالب من معرفة المجمعات الشمسية وانواعها  -2

 أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا   -3

 تمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في فهم المقرر -4

 تمكين الطالب من فهم القيم االخالقية الخاصة في البحث العلمي  -5
 تطوير الطلبة على مهارات البحث العلمي وربطها في سوق العمل  -6

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .9



 

 

الصفحة   

207 
 

  

 األهداف المعرفية   -أ
 تعريف الطالب بمحطات الطاقة الشمسية          -1أ
 تعريف الطالب بمبادىء عمل المجمعات الشمسية    -2أ
 اطالع الطالب على انظمة التدفئة والتبريد   -3أ
 اطالع الطالب على الخاليا الشمسية وانواعها -4أ
 تعريف الطالب بالجانب االقتصادي لالنظمة الشمسية والمجمعات الشمسية   -5أ
 تمكين الطالب من كتابة الكود الخاص باالنظمة الشمسية   -6أ

  بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب 

 تنمية مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي    – 1ب 
 تمكين الطالب من دراسة كفاءة المجمعات الشمسية   – 2ب 
 تمكين الطالب من حساب الجدوى االقتصادية للمحطات الشمسية     - 3ب 

  والتعلم التعليم طرائق     

 

 استخدام التكنولوجيا في التعلم  -

 تعزيز مشاركة الطلبة   -

 تدريب الطلبة على التعلم الذاتي  -

 

  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeالكورس التعليمي وفي نهايته مثل الـ االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء 
   Summativeالمختلفة   والـ   

 
 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج

 االستقبال  -أ
 االستجابة  -ب
 تكوين القيم  -ج
 التنظيم  -د

 التقويم  -هـ
 
   

  والتعلم التعليم  طرائق    

 استعمال طرائق التدريس الحديثة مثل المناقشة والمجموعات الصغيرة والكبيرة  

 

  التقييم طرائق   

 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 
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 (. الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات  - د 

 التركيز على مهارة التفكير االبداعي  -1د 
 تطوير مهارة البحث العلمي -2د 
 تطوير مهارة التدريس  -3د 
 الحث على التعلم الذاتي  -4د    

 
 

 المقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة 

1 2 
 في اليها  المشار     

 وكل  السابق  المحور
  المحتوى حسب 

Introduction of 

renewable energies االلقاء – 
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

2 2 = 
Solar energy collectors االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

3 2 = 
Performance of solar 

collectors 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

4 2 = 
Solar water heating 

system 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

5 2 = 
Solar space heating االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

6 2 = 

Cooling systems االلقاء – 
  المناقشة

 االستجواب
 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

7 2 = 
Photovoltaic systems االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

8 2 = 
Solar thermal power  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

9 2 = 
Exam  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

10 2 = 
Solar thermal power 

systems 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

11 2 = 
 System Designing   االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

12 2 = 

System modeling االلقاء – 
  المناقشة

 االستجواب
 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

13 2 = 
Solar economic analysis االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية
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14 2 = 
Solar collector 

calculations  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

15 2 = 
Summative exam االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

 

 

 

 

  التحتية  البنية  .11

  Solar Energy Engineering (المصادر ) الرئيسية المراجع -1

 
Photovoltaic Solar Energy Systems - The Solar 

Resource 

 االنترنيت  ،مواقع االلكترونية المراجع (1
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 الدراسي  المقرر تطوير خطة .12

 :الشمسية  الطاقة مقرر  الى  العملي مادة اضافة
  عمليا الشمسية المجمعات  كفاءة حساب  على الطلبة  تدريب  

 في عمليا تصميمها وعملية الشمسية والسخانات  الشمسية الخاليا استخدام على الطلبة تدريب  الى باالضافة
  المختبر
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 وصف المقرر 

 الطاقة الشمسية / ثالث فيزياء عامة / الكورس الثاني 

 سعدون م.د مهند عبد الكريم 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج. 

 وصف المقرر 

 العلوم  كلية/  واسط جامعة التعليمية  المؤسسة .13

 الفيزياء  قسم  المركز /  العلمي القسم .14

 عامة  فيزياء ثالث              شمسية طاقة المقرر  رمز/  اسم .15

 الكتروني  المتاحة  الحضور أشكال .16

 الثاني  الفصل السنة /  الفصل .17

 2 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .18

 20-10-2020  الوصف هذا إعداد  تاريخ .19

 المقرر أهداف .20

 اطالع الطالب على الطاقات المتجددة بصورة عامة  -7
 تمكين الطالب من معرفة المجمعات الشمسية وانواعها  -8

 أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا   -9

 تمكين الطلبة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في فهم المقرر -10

 تمكين الطالب من فهم القيم االخالقية الخاصة في البحث العلمي  -11
 تطوير الطلبة على مهارات البحث العلمي وربطها في سوق العمل  -12

 

 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .21



 

 

الصفحة   
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 األهداف المعرفية   -أ
 تعريف الطالب بمحطات الطاقة الشمسية          -1أ
 تعريف الطالب بمبادىء عمل المجمعات الشمسية    -2أ
 اطالع الطالب على انظمة التدفئة والتبريد   -3أ
 اطالع الطالب على الخاليا الشمسية وانواعها -4أ
 تعريف الطالب بالجانب االقتصادي لالنظمة الشمسية والمجمعات الشمسية   -5أ
 تمكين الطالب من كتابة الكود الخاص باالنظمة الشمسية   -6أ

  بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب 

 تنمية مهارة التعلم الذاتي والتقويم الذاتي    – 1ب 
 تمكين الطالب من دراسة كفاءة المجمعات الشمسية   – 2ب 
 تمكين الطالب من حساب الجدوى االقتصادية للمحطات الشمسية     - 3ب 

  والتعلم التعليم طرائق     

 

 استخدام التكنولوجيا في التعلم  -

 تعزيز مشاركة الطلبة   -

 تدريب الطلبة على التعلم الذاتي  -

 

  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeالكورس التعليمي وفي نهايته مثل الـ االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء 
   Summativeالمختلفة   والـ   

 
 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج

 االستقبال  -أ
 االستجابة  -ب
 تكوين القيم  -ج
 التنظيم  -د

 التقويم  -هـ
 
   

  والتعلم التعليم  طرائق    

 استعمال طرائق التدريس الحديثة مثل المناقشة والمجموعات الصغيرة والكبيرة  

 

  التقييم طرائق   

 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 
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 (. الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات  - د 

 التركيز على مهارة التفكير االبداعي  -1د 
 تطوير مهارة البحث العلمي -2د 
 تطوير مهارة التدريس  -3د 
 الحث على التعلم الذاتي  -4د    

 
 

 المقرر  بنية .22

 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع 
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة 

1 2 
 في اليها  المشار     

 وكل  السابق  المحور
  المحتوى حسب 

Introduction of 

renewable energies االلقاء – 
 المناقشة

 االختبارات
 التحريرية

2 2 = 
Solar energy collectors االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

3 2 = 
Performance of solar 

collectors 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

4 2 = 
Solar water heating 

system 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

5 2 = 
Solar space heating االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

6 2 = 

Cooling systems االلقاء – 
  المناقشة

 االستجواب
 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

7 2 = 
Photovoltaic systems االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

8 2 = 
Solar thermal power  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

9 2 = 
Exam  االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

10 2 = 
Solar thermal power 

systems 
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

11 2 = 
 System Designing   االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

12 2 = 

System modeling االلقاء – 
  المناقشة

 االستجواب
 الحي 

 االختبارات
 التحريرية

13 2 = 
Solar economic analysis االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية
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14 2 = 
Solar collector 

calculations  
 – االلقاء

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية

15 2 = 
Summative exam االلقاء – 

 المناقشة
 االختبارات
 التحريرية
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  Solar Energy Engineering (المصادر ) الرئيسية المراجع -2

 
Photovoltaic Solar Energy Systems - The Solar 

Resource 
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 الدراسي  المقرر تطوير خطة .24

 :الشمسية  الطاقة مقرر  الى  العملي مادة اضافة
  عمليا الشمسية المجمعات  كفاءة حساب  على الطلبة  تدريب  

 في عمليا تصميمها وعملية الشمسية والسخانات  الشمسية الخاليا استخدام على الطلبة تدريب  الى باالضافة
  المختبر
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 نموذج وصف المقرر

 الليزر  / ثالث فيزياء عامة / الكورس االول 

 م. د.  ستار حسين سويلم

 وصف المقرر 

 العلوم جامعة واسط / كلية  المؤسسة التعليمية  .14

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .15

 /  ثالث فيزياء عامة   الليزر اسم / رمز المقرر  .16

 حضوري و الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .17

 2020- 2019الفصل االول /   الفصل / السنة  .18

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19

 2019/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .20

 أهداف المقرر .21

فيما   العلميةأعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  - ك
 يتعلق بعلوم فيزياء الليزر و تطبيقاتها 

 في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  و العمليه تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية - ل

علوم فيزياء الليزر تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  -م 
 و تطبيقاتها 

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  - ن

 معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في  -ه 

  بالبحث العلميالخاصة    األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن -و

 تمكين الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام والخاص  - ي

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .22

  األهداف المعرفية -أ
 تعريف الطلبة بمفاهيم و اساسيات الليزر العامة و تطبقاتها    -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
  حاجة العمل و حسب االختصاص و العمليه و توضيفها بما يتناسب مع توظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تزويد المتعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة    -5أ
 اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة .  -6أ

  الخاصة بالمقرراالهداف المهاراتية   -ب 

 مهارات تتعلق بإدارة   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح التعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى    -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 

 طرائق التقييم       

الموضوعيه  الفصلية منها اثناء البرنامج   االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة  التحريرية  المقالية و
 النهائية منها   و العمليه و  التعليمي

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ( على  يركز  -اهتماما  يبدي -)يصغي  التالية األفعال يتضمن : االستقبال -أ
 ( يتعاون – يشارك - )يبادر التالية  األفعال يتضمن: االستجابة -ب
 ( يهاجم  –  يحترم –  عن  )يدافع التالية  األفعال يتضمن: القيم تكوين -ج
 ( أحكاما  يصدر –  يختار   – )ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -د

 ( على يعتمد –  يمارس  – النظر )يعيد التالية األفعال يتضمن: بالقيمة التمسك  -هـ
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 طرائق التعليم والتعلم      

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –استعمال طرائق تدريس متنوعة )اإللقاء 

 المشكالت ( 

 

 طرائق التقييم   

 

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) المقالية  والموضوعية ( 

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

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د   
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 البنية التحتية   .24

 بنية المقرر  .23

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

المشار اليها في       

المحور السابق  

وكل حسب 

 المحتوى 

 مقدمة تعريفية عن الليزرات 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
فكرة الليزر و مخططات 

 الضخ 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  تفاعل االشعاع مع المادة  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
االنبعاث التلقائي و  

 المحفز
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  االشباع و النظم الجزئيئية  = 2 5

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

 –االلقاء  المستويات المنحلة 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
عمليات الضخ داخل  

 منظومة الليزر
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
الضخ البصري و  

 الكهربائي 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
التجاويف البصرية  

 الرنانة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
الرنانة  التجاويف 

 المستقرة و غير المستقرة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
الموجة المستمرة و  

 التصرف العابر لليزر 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

ليزرات المستويات  

 الثالثية و الرباعية 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  تبديل عامل النوعية  = 2 13

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  طرق تثبيت النمط   = 2 14

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  الليزري  طرق التشغيل = 2 15

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 الكتب المقررة المطلوبة  -39
- Principles of Lasers” 5th ed. by Orazio 

Svelto, 2010 Springer New York Dordrecht 

Heidelberg London.   . 

المراجع الرئيسية  -40

 )المصادر(
Laser Fundamentals, William T. Silfvast 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (ظظ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

5. “Laser fundamentals” 2nd ed. by 
William t. Silfvast. 2004, Cambridge 
University Press. 

 
6. ““Laser Beams: Theory, Properties 

and Applications” by Editors, Maxim 
Thys and Eugene Desmet. 2009, Nova 
Science Publishers, Inc. New York.. 

 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (عع 

 االنترنيت ،.....

https://www.hazemsakeek.net/ 
https://www.googlescholar 
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 نموذج وصف المقرر

 / ثالث فيزياء عامة / الكورس الثاني   2الليزر

 ستار حسين سويلمم. د.   

 وصف المقرر 

 جامعة واسط / كلية العلوم  التعليمية المؤسسة  .26

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .27

 /  ثالث فيزياء عامة   الليزر اسم / رمز المقرر  .28

 حضوري و الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .29

 2020- 2019الفصل الثاني /  الفصل / السنة  .30

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 2020/ 3/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

فيما   العلميةأعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -أأ
 تطبيقات الليزرات(  –خصائص الليزرات  – يتعلق بعلوم فيزياء الليزر و تطبيقاتها ) انواع الليزرات 

 في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  و العمليه تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية -ب ب 

علوم فيزياء الليزر تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  -ت ت 
 و تطبيقاتها 

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -ث ث

 معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في  -ج ج

  بالبحث العلميالخاصة    األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن -ح ح

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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 تمكين الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام والخاص  - خ خ

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .34

  األهداف المعرفية -أ
 ات و خصائصها الليزر  انواع و تطبيقات تعريف الطلبة    -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
  حسب االختصاص و العمليه و توضيفها بما يتناسب مع حاجة العمل و توظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تزويد المتعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة    -5أ
 اكتساب إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة .  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارات تتعلق بإدارة   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح التعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى    -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 

 طرائق التقييم       

الموضوعيه  الفصلية منها اثناء البرنامج   االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة  التحريرية  المقالية و
 النهائية منها   و العمليه و  التعليمي

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ( على  يركز  -اهتماما  يبدي -)يصغي  التالية األفعال يتضمن : االستقبال -أ
 ( يتعاون – يشارك - )يبادر التالية  األفعال يتضمن: االستجابة -ب
 ( يهاجم  –  يحترم –  عن  )يدافع التالية  األفعال يتضمن: القيم تكوين -ج
 ( أحكاما  يصدر –  يختار   – )ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -د

 ( على يعتمد –  يمارس  – النظر )يعيد التالية األفعال يتضمن: بالقيمة التمسك  -هـ
 



 

 

الصفحة   

221 
 

  

 

   

 طرائق التعليم والتعلم      

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –استعمال طرائق تدريس متنوعة )اإللقاء 

 المشكالت ( 

 

 طرائق التقييم   

 

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) المقالية  والموضوعية ( 

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

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د   

 



 

 

الصفحة   

222 
 

  

 البنية التحتية   .36

 الكتب المقررة المطلوبة  -41
- Principles of Lasers” 5th ed. by Orazio 

Svelto, 2010 Springer New York Dordrecht 

Heidelberg London.   . 

 بنية المقرر  .35

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

المشار اليها في      

المحور السابق وكل 

 حسب المحتوى  

انواع الليزرات ، الليزرات  

 الصلبة 
 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
اليزرات الغازية، المتعادلة،  

 الذرية و الجزيئية

 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
 –االلقاء  الكيميائية الليزرات السائلة و 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
 –االلقاء  ليزرات اشباه الموصالت

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
 –االلقاء  ليزر االلكترون الحر 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

 –االلقاء  صفات الحزم الليزرية 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
 –االلقاء  التشاكه الزماني و المكاني

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
 –االلقاء  االنجاهية و التبقع الليزري

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
 –االلقاء  السطوع و تشاكه الرتب العليا 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
 –االلقاء  تحول حزمة اشعة الليزر 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
 –االلقاء  تضخيم الليزر

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

 –االلقاء  تطبيقات الليزرات

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
استخدامات الليزر 

 باالتصاالت البصرية

 –االلقاء 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
 –االلقاء  التصوير المجسم 

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
 –االلقاء  التطبيقات العسكرية

 المناقشة

االختبارات  

 التحريرية
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المراجع الرئيسية  -42

 )المصادر(
Laser Fundamentals, William T. Silfvast 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (غغ 

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

7. “Laser fundamentals” 2nd ed. by 
William t. Silfvast. 2004, Cambridge 
University Press. 

 
8. ““Laser Beams: Theory, Properties 

and Applications” by Editors, Maxim 
Thys and Eugene Desmet. 2009, Nova 
Science Publishers, Inc. New York.. 

 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (فف

 االنترنيت ،.....

https://www.hazemsakeek.net/ 
https://www.googlescholar 
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 نموذج وصف المقرر

 الحاسوب ونمذجة الصور 

 فيزياء طبية  -ثالث 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   التعليمية المؤسسة  .1

 الفيزياء     / المركز العلمي القسم  .2

 المرحلة الثالثة  –Computer and image modeling اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 الثاني  فصل الدراسي/ ال 2020-2019السنة الدراسية   الفصل / السنة  .6

 ( س  نظري  اسبوعيا  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25- 10-2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 Computer and image modelingاكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 المعرفة   هذه تنمية االتجاهات االيجابية ازاء -
 Computer and image modelingالتعرف على مناهج البحث في علم   -
 Computer and image modelingالتعرف على المفاهيم االساسية في علم  -

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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 Computer and image modelingالتعرف على االتجاهات االساسية في دراسة علم   -
 Computer and image modelingالتعرف على اهداف علم  -
 Computer and image modelingعلم  كيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لتش -       -
   االنظمة المتجانسة وغير المتجانسة واهم الفروق بينهاالتعرف على مبدا  -
   ( المختلفةComputer and image modelingقوانين )اكتساب المعرفة النظرية في مجال  -
    وانينالنتائج المترتبة على هذه القالتعرف على  -
 ( Computer and image modelingعملية في علم )اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  المعرفية  األهداف -أ

 ( Computer and image modeling) التعرف على اهداف علم  -1
 ( Computer and image modeling)التعرف على قوانين -2

 المقارنة بين الكميات الضمنية وغير الضمنية  -3
 التعرف على معادالت الحالة للمواد المختلفة -4

 ( Computer and image modeling)تعريف الفرق بين مصطلحات ومفاهيم ال -5

 التعرف على طرق استخدام تصحيح الصورة الطبية بواسطة الحاسوب  -6
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 ( Computer and image modeling)تنظيم التعلم لمفاهيم  – 1

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة الموضوعات الفيزياوية  – 2

وكيفية  (Computer and image modeling)استيعاب التجارب العملية في مختبرات  – 3

 التعامل معها 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات من تغذية راجعه      -4
 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتا شو للتعليم الحضوري (   -
 

   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 للتعليم االلكتروني( 

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
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 بنية المقرر   -11

 اسم الوحدة /المساق او الموضوع  -

 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 الحضورية وااللكترونية والمالحظة  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 شبكة أنترنيت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   5قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية -12

 

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 –االلقاء  

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 4

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 5

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   = 2 6

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 9

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   = 2 10

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 12

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 13

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء   = 2 14

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء   = 2 15

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
16 2 =    
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

-  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول -13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  
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 نموذج وصف المقرر

 
 

Biostatistics 

 
 للصف الثالث طبية

 املادة : مدرس 
 األستاذ املساعد الدكتور فائق مجيل حسن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .11

 الفيزياء     / المركز لعلمي القسم ا .12

 ثالث الصف ال –حيوي   إحصاء اسم / رمز المقرر  .13

  البرامج التي يدخل فيها  .14

  أشكال الحضور المتاحة  .15

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .16

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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 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .17

 2019/ 12/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .18

 أهداف المقرر .19

  اإلحصاء الحيوي اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 التحليل االحصائي تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 الفيزياء الطبية  تحليل البيانات في التعرف على مناهج البحث في -
 اإلحصاء الحياتي التعرف على المفاهيم االساسية في  -
 تمثيل البيانات التعرف على االتجاهات االساسية في   -
 اإلحصاء الحياتي التعرف على اهداف  -
 اهيم االحصائية مفلتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي ل -      
 كيفية جمع و تبويب البيانات  التعرف على  -
  تحليل البيانات ظرية في اكتساب المعرفة الن -
  الطرق المستخدمة في تمثيل البيانات بيانيا التعرف على  -
 مقاييس النزعة المركزية و مقايسس التشتت التعرف على  -
 مواضيع اإلحصاء الحياتي اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .20

 المعرفية  األهداف -أ 

 اإلحصاء الحياتي  التعرف على اهداف فيزياء -1أ

 مقاييس النزعة المركزية  ف على التعر  -2أ -
 مقايسس التشتت   المقارنة بين مجاميع من البيانات من خالل حساب  -3أ

 اإلحصاء الحياتي  التعرف على مناهج البحث العلمي في -4أ

  
   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 اإلحصاء الحياتي  تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       
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 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  

 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 بنية المقرر  .21

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to 

Biostatistics    
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Samples and 

Population 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Central tendency 

measurements - mean  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Central tendency 

measurements - mode 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Central tendency 

measurements - 

median 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
Variation 

measurements – 

Variance  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Variation 

measurements – Mean 

Deviation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Variation 

measurements – 

Stannard Deviation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = Histograms  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = Pie diagrams   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Simple Correlation  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = Multiple Correlation 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = contingency tables   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = bar plots   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = Test  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

16 2 = 
Elementary 

probability rules  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

17 2 = 
Elementary 

probability rules 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

18 2 = 
Conditional 

probability  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية
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 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .22

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 Donald N. Forthofer, Eun Sul Lee, 

Introduction to Biostatistics: A Guide to 

Design, Analysis, and Discovery, Academic 

Press INC. (1995) 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

19 2 = Random variables  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

20 2 = 
Distributions of 

random variables  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

21 2 = Normal distribution  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

22 2 = 
Evaluating the normal 

approximation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

23 2 = Binomial distribution   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

24 2 = 
Variability in 

estimates  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = Confidence intervals   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

26 2 = Hypothesis testing  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

27 2 = 
The central limit 

theorem  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

28 2 = 
Inference for 

numerical data  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

29 2 = 
One sample tests 

about a population 

mean  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

30 2 = Test 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

      
   االمتحان   
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 نموذج وصف المقرر

 كيمياء  حياتية  عامة  

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط/ كلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .23

 قسم الفيزياء   / المركز علميالقسم ال .24

 كيمياء حياتية  اسم / رمز المقرر  .25

  أشكال الحضور المتاحة  .26

   2020 -2019 الفصل / السنة  .27

 ( نظري 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .28

 2020/ 1/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .29

 أهداف المقرر .30

 للكيمياء احلياتية ان يتعرف الطالب على املفاهيم واملبادئ العامة   .1

 ان يكتسب الطالب مهارات يدوية تؤهل ان تكون حصيلة العمل املختربي  .2

 ان يتعرف الطالب على االسلوب العلمي وفوائده  .3

تضمني معرفة الطالب املبادئ االولية الضرورية يف اعتبار وادراك قواعد واسس الكيمياء احليوية   .4
 االمراض واخللل الوظيفي واتثرياهتا. واجلزيئية يف فهم علة خمتلف 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .31

  االهداف المعرفية -أ
 التعرف على المفاهيم االساسية للكيمياء الحياتية -1أ

 التعرف على الفروع المتداخلة  في هذا المجال -2أ

 اعتماد اسلوب البحث والتحليل العلمي  -3أ

 التعرف على المناهج والبحوث الجديدة في علوم االحياء والكيمياء -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 طريقة االلقاء والمشاركة والمناقشة   -

 استخدام وسائل العرض وااليضاح الحديثة  -

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 االلقاء والعرض واالعادة 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات اليومية والشهرية باالضافة الى التقارير االسبوعية بالجانب العملي

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التخطيط -1ج        

 التنظيم  -2ج        

 المراقبة-3ج        

 التقويم   -4ج        

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االلقاء والتوضيح والعرض واالعادة 

 

 

 طرائق التقييم     

 االختبارات اليومية والشهرية وكتابة التقارير العلمية 
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 البنية التحتية   .33

 Basic of biochemistry الكتب المقررة المطلوبة  -43

المراجع الرئيسية  -44

 )المصادر(
Medical biochemistry 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (قق

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (كك

 االنترنيت ،.....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .34

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

 توفير ودعم فرص التعلم المستمر للطلبة   -1د 

 تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 االدارة الذاتية     -4د           

 بنية المقرر  .32

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 The cell حسب المشار اليه 2 1
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

2 2 = carbohydrate 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

3 2 = Amino acids 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

4 2 = lipids 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

5 2 = Nucleic acid 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

6 2 = enzyme 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 

7 2 = vitamins 
  –االلقاء 

  المناقشة 
االختبارات 

 التحريرية 
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 نموذج وصف المقرر

 

Environment and pollution 
 

 بيئة وتلوث 

 الثالثة  للمرحلة
 مدرس املادة: 

 املدرس: ميثم سلمان امانه
 
 
 

 

 وصف المقرر 

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. 



 

 

الصفحة   

239 
 

  

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .35

 الفيزياء     / المركز لعلميالقسم ا .36

 بيئة وتلوث   اسم / رمز المقرر  .37

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .38

   2020  – 2019السنة الدراسية  الفصل / السنة  .39

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .40

 2020/ 1/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .41

 أهداف المقرر .42

االتجاهات االيجابية   الفيزياء، تنميةالتعرف على المفاهيم االساسية للعلوم الطبيعية وتداخالتها مع علم  -
 االهتمام بالعلوم البيئية وخصوصا الجانب الفيزيائي ازاء 

   فيزياء الحالة الصلبةالتعرف على مناهج البحث في  -
 ومعالجة التلوث البيئي تنمية االتجاهات العلمية والعملية ازاء رصد  -
 التعرف على مناهج البحث الحديثة والحلول العلمية المقترحة في الحد من توسعها  -
 التعرف على الفروع االساسية المتنوعة في دراسة علوم البيئة الفيزيائية  -
 تنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية لوضع حلول علمية للمشاكل البيئية  -      
 ريب على اجهزة الرصد والقياس في العمل المختبري    التعرف والتد  -
 والعملية للتطبيقات المتعددة في مجاالت العلوم المختلفة   المهارات العلميةاكتساب  -
 تمكين الطلبة من معرفة مبادئ علوم التلوث والبيئة   الحرص على -
-  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .43
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 المعرفية  األهداف -أ
 التعرف على المفاهيم االساسية للتلوث البيئي  -1أ
 التعرف على الفروع المتداخلة من العلوم في موضوع التلوث -2أ

 اعتماد اسلوب البحث والتحليل العلمي في مواجهة المشاكل البيئية  -3أ

 التعرف على المناهج والبحوث الجديدة في علوم الفيزياء االشعاعية   -4أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر  األهداف    -ب 
 تطوير اساليب التعليم للمفاهيم الفيزيائية   – 1ب 

 الحث باتجاه رفع مستوى التطور العلمي من خالل المتابعة العلمية   – 2ب 

 استيعاب اسس النظريات العلمية وكيفية تطبيقها عمليا  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي للمتعلم    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة والمناقشة   -

 

 استخدام وسائل العرض وااليضاح الحديثة  -

 

 حث الطلبة على التعلم الذاتي واالستفادة من المكتبات العلمية   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

التقويم  –التقويم البنائي   –)التقويم التمهيدي  االختبارات التحريرية العلمية النظرية والعملية باعتماد اساليب 

 الختامي ( متمثال في االختبارات الفصلية والنهائية. 
 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     
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 االختبارات التحريرية والمشاركة واالنشطة العلمية  
 

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

 فرص التعلم المستمر للطلبة   متوفير ودع  -1د 
 تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 الذاتية االدارة -4د 
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 بنية المقرر  .44

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى 

Pollution and pollutant-  
Point and non-point source 
pollution. 
-Types of Environmental 
Pollution 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

2 2  = 
Major Air Pollutants. 
-Perils of Pollution 
Global Warming. 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

3 2  = 
Greenhouse Effect. 
Ozone Layer 
-Depletion of the Ozone 
Layer 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

4 2  = 
Forms of Pollution 
water pollution   
Types of Water Pollution - 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

5 2  = soil pollution 
Sources of soil pollution - 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

6 2  = 
Marine pollution 
Noise pollution   
Thermal Pollution 

  –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي

االختبارات 

 التحريرية 

7 2  = 
Radiation pollution 

Radiation- 
  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

8 2  = 
Introduction to air pollution 
and air pollutants 
-Physical Classification of 
Air Pollutants 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

9 2  = 

Distinguishing between 
exposure and dose / 
Response levels 
Air pollution problem & 
emission source 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

10 2  = 
Weather& climate 
/Radiation Budget /Albedo  

Aerosol/ aerosol sources 
  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

11 2  = 

Expressing the amount of 
substances in the 
atmosphere 
Atmospheric structure/ 
Stability 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

12 2  = 
Dry Adiabatic Lapse Rate 

wind speed 

  –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي

االختبارات 

 التحريرية 

13 2  = Stability of the atmosphere  االلقاء–  

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

14 2  = Gaussian Dispersion 
Gaussian plume equation 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

15 2  = Special Forms of the Plume 
Equation 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

16 2  = Test    االلقاء–  

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 
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   البنية التحتية  .45

 كتب المقرر ▪
       

 .edition ndEnvironmental and pollution science 2 

 

 - المراجع الرئيسية) المصادر (

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
- 

  االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....المراجع 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .46

 % 10عن    لتوجد لينا خطة لتحديث المنهج بما ال يق
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 نموذج وصف المقرر

 1اللغة االنكليزية  لمادة : ا

 املرحلة : الرابعة / فيزايء طبية و عامة

 مدرس املادة : 

 املدرس دكتور ستار حسني سويلم 
 
 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط كلية العلوم /  المؤسسة التعليمية  .47

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .48

     1اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .49

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .50

 2020- 2019 -الفصل االول  الفصل / السنة  .51

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .52
 ساعة   1نظري:

 

 2019/ 9/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .53

 أهداف المقرر .54

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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    تقوية املبادئ االساسية للغة االنكليزية -ت ت

 معرفة قواعد الزمن احلاضر وحروف اجلر   -ث ث

 ممارسة الكتابة والقراءة والتحدث -ج

 القدرة على كتابة التقارير واملقاالت     -د

 القدرة على احملاورة     -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .55

  االهداف المعرفية -أ
 على ممارسة اللغة االنكليزية  تمكين الطالب   -1أ

 معرفة الطالب من استخدام القواعد الصحيحة       -2أ

 على الكتابة   تمكين الطالب   -3أ
 ممارسة الطالب على المحاورة     -4أ
 تمكين الطالب على القراءة   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي الستخدام القاعدة الصحيحة    - 1ب 

 القدرة على الكتابة عن مواضيع مختلفة   – 2ب 

 القدرة على التواصل والمراسلة    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي والكتابة عن مواضيع متنوعة     -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والمقاالت   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -51

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -52
 كتابة المقاالت   -53

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف المعرفة المكتسبة   -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 
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 البنية التحتية   .57

الكتب المقررة  -45

 المطلوبة 

Upper-Intermediate student’s book + Workbook with key, 

Liz and John Soars 

المراجع الرئيسية  -46

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى  (لل

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،   
 

 بنية المقرر  .56

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ما ذكر اعاله  1 1
Review of tenses, 

introducing yourself 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1  
The tense system   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 1  
Active and Passive    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

4 1  
Present Perfect, simple 

and continuous 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 1  
Narrative tenses   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 1  
Questions and negatives    + المحاضرة

 = مناقشة 

7 1  
Narrative writing    + المحاضرة

 = مناقشة 

8 1  
Modal auxiliary verbs    + المحاضرة

 = مناقشة 

9 1  
Future forms   + المحاضرة

 = مناقشة 

10 1  
Writing a formal email   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 1  
Modal verbs   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 1  
Expressions of quantity    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

13 1  
Describing similarities 

and differences 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 1  
Ways to avoid repetition   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 1  
Writing for talking   + المحاضرة

 مناقشة 
= 
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المراجع االلكترونية ،مواقع   (مم 

 االنترنيت ،.....
 مادة اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .58

 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نموذج وصف المقرر
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 2اللغة االنكليزية  لمادة : ا

 املرحلة : الرابعة / فيزايء طبية و عامة

 مدرس املادة : 

 املدرس دكتور ستار حسني سويلم 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .59

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .60

    2اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .61

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .62

 2020-2019  -الثاني  الفصل / السنة  .63

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .64
 ساعة   1نظري:

 

 2020/ 1/ 4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .65

 أهداف المقرر .66

    االساسية للغة االنكليزيةتقوية املبادئ  -ج ج

   األفعال الشرطيةمعرفة قواعد الزمن املاضي و  -ح ح

 ممارسة الكتابة والقراءة والتحدث -ج

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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 القدرة على كتابة التقارير واملقاالت     -د

 القدرة على احملاورة     -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .67

  االهداف المعرفية -أ
 على ممارسة اللغة االنكليزية  تمكين الطالب   -1أ

 معرفة الطالب من استخدام القواعد الصحيحة       -2أ

 على الكتابة   تمكين الطالب   -3أ
 ممارسة الطالب على المحاورة     -4أ
 تمكين الطالب على القراءة   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي الستخدام القاعدة الصحيحة    - 1ب 

 القدرة على الكتابة عن مواضيع مختلفة   – 2ب 

 القدرة على التواصل والمراسلة    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي والكتابة عن مواضيع متنوعة     -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والمقاالت   - 3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -54

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -55
 كتابة المقاالت   -56
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 البنية التحتية   .69

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف المعرفة المكتسبة   -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 

 

 بنية المقرر  .68

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 ما ذكر اعاله 2 1
Relative clauses   + المحاضرة

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
 Participles   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
 Expressing habit    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

4 2 
 Informal writing   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2 
 Model auxiliary verbs 2   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
 Expressions with model 

verbs 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

7 2  
Hypothesizing    + المحاضرة

 = مناقشة 

8 2  
Expressions with if    + المحاضرة

 = مناقشة 

9 2  
a/an, the, zero article   + المحاضرة

 = مناقشة 

10 2  
Determiners    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2  
Describing and 

evaluating 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2  
Demonstratives and 

determiners  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2  
Linking devices   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

14 2  
Verb phrases   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 2  
Writing a biography   + المحاضرة

 مناقشة 
= 
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الكتب المقررة  -47

 المطلوبة 

Intermediate student’s book + Workbook with key, Liz 

and John Soars 

المراجع الرئيسية  -48

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى  (نن 

بها )المجالت العلمية ،التقارير 

).....،   
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (هه

 االنترنيت ،.....
 مادة اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .70

 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 

 

 

 

 


