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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

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

 قسم الفيزياء / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
    الكهربائية والمغناطيسية

 بكالوريوس   اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5

   سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 2/ 6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 االساسية.  ربائية والمغناطيسيةهالك تعزيز الجانب العلمي -

 . وتطبيقاتها في دوائر مختلفة فهم المعلومات الخاصة بالية الشحنات الكهربائية واالقطاب المغناطيسية  -

 االهتمام بالجانب العملي فيما يخص الحسابات والتطبيق   -

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  لبرنامجمخرجات ا  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

       االدراك والتحليل.القدرة على الفهم و  -1أ

 المستحصلة في المختبر. التوافق بين الحسابات الرياضية والعملية   -2أ

 . بشكل منطقي  والمغناطيسيةالتي تدل فيها العناصر الكهربائية ربط دائرة القدرة على   -3أ

 والمسائل العلمية والعملية.  القدرة على حل المشاكل  -4أ

  النتائج المستحصلة لرفد المجاالت العلمية. توظيف   -5أ

 واإلبتكار . االبداع    -6أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 التحليل   – 1ب 

 االستنتاج    - 2ب 

       المناقشة    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات  -

 multisimمن خالل برنامج المحاكاة للدوائر واالدوات االلكترونية  -

   .في المختبر العملي التطبيق -

  .المناقشات  -

 .اعداد التقارير -

 

 طرائق التقييم       

 .االختبارات اليومية   -

 .االختبارات الشهرية  -

 . االختبارات الفصلية  -

 

 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

   مع الزمالء. المشاركة -1ج         

 الطلبة فيما بينهم.التعاون   -2ج

 المساعدة    -3ج

  المتبادل بينهم االحترام   -4ج   
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ومتعددة ورصينة. مهارة البحث عن المعلومات العلمية من مصادر موثوقة   -1د 

 مادة. في صلب ال تدخل  اعداد تقارير علمية  -2د 

  .التوظيف االبداعي  -3د 

    .التنظيم والتخطيط  -4د    

 والتعلم   التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم           

 

 

 

 بنية البرنامج   .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة  اسم المقرر أو المساق

 عملي  نظري    

ائية  الكهر  االولى 

 والمغناطيسية 

          2                              2 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 القراءة   -

 البحث العلمي   -

 متابعة اخر املصادر املنشورة   -

 سواء احملاضرة داخل القاعة او إبستخدام برامج احملاكاة. استخدام اساليب متنوعة ومبتكرة يف القاء املعلومة  -
 

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

 . حاصل على شهادة الدراسة االعدادية )العلمي(  -

   . معدل الدرجات احلاصل علية من دراسته االعدادية توافق الدرجة املطلوبة يف الكلية والقسم العلمي  -

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

1- Electromagnetic waves and Transmission Lines by R.S.Rao. 

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

 الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

 أم اختياري 

 االهداف المعرفية 
االهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية  

 والقيمية

تأهيلية  المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 ( التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 االولى المرحلة   – 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:  

 02/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 التعرف على انواع خمتلفة لالدوات االلكرتونية وسبب اختالف عملها  -ب

 دراسة ربط القطع االلكرتونية يف الدوائر والية عملها   -ج

   ا  التعرف على اهم تطبيقاهت -د

 تعزيز اجلانب العلمي لالدوات االلكرتونية االساسية   -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  .9

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

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

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

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 انواعها   و  الكهربائية والمغناطيسيةالقدرة على فهم التركيب الداخلي للقطع  – 2ب 

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

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة طريقة -

 وبرامج المحاكاة. 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 العلميةمن 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

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

 

 طرائق التقييم     

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

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

 من المادة المعطاة.توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

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

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 التقييم طريقة  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  

فيزيائيا  المغناطيسي 

  ورياضيا

Electric Flux 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
قانون كاوس والدريبات  

 الرياضية حوله 
Gauss' Law   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 

المجال الكهربائي 

المحسوب مع قانون  

والتعبير الفيزيائي كاوس 

 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 
التعرف على الجهد  

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 

المجال الكهربائي 

 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 

الطاقة المخزونة  دراسة 

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 
االساسية حول  المعرفة 

المغناطيس وانواعه  

 واقطابه 

Magnetism 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 2 

معرفة المجال  
المغناطيسي وخطوط  
المجال المغناطيسي  
والعالقات الرياضية  

Magnetic Field Lines 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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 البنية التحتية   .11

 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. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

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

 

   الخاصة بها

17 2 
فهم كثافة الفيض  

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 

 فرداي وتطبيقاته
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. 

 


