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 الفيزياء الحرارية 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. 



 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  -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
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 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
      



 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 ( 

- 
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 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 


