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 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر للمادة. -1د 
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 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 
= 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Electric & Magnetism 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 
1- Electromagnetic waves and Transmission 

Lines by R.S.Rao . 

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

15 2 
المعرفة االساسية حول  

المغناطيس وانواعه  

 واقطابه 

Magnetism 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 2 

معرفة المجال  
المغناطيسي وخطوط  
المجال المغناطيسي  
والعالقات الرياضية  

 الخاصة بها  

Magnetic Field Lines 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

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 
= 

      



الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

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

 

 
 


