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

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

 البرنامج. 
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   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  .10

 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 (   -



 

   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 



 



 بنية المقرر  .11

 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



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

 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 .13

 

 

 

13 2 = 

covalent crystal, metal 

crystal, Hydrogen 

bonded crystal, ionic 

cohesive energy 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

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
      


