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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 توصٌف مقرر دراسًنموذج 

  جامعة المجمعة :المؤسسة

 قسم الكٌمٌاء – حوطة سدٌر–كلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة  : الكلٌة/القسم 

 :التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ(

 phys123                 فٌز 123   2فٌزٌاء عامةالمقرر الدراسً: اسم ورمز  .1

 ع( 2ن +2) 3عدد الساعات المعتمدة:  .2

 ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(  )فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج, ب

 الكٌمٌاء                           

  :اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً .4
 د/ زٌنب عبد الوهاب محمد

  :السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً .5
 قسم الكٌمٌاء -  لثالثالمستوي ا

 :المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .6
 فٌز 111 1فٌزٌاء عامة 

  :اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( المتطلبات .7
 ال ٌوجد

  :موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة .8
 ال ٌنطبق
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:-1
 ٌكون الطالب قادرا علً  أنفً نهاٌة دراسة هذا المقرر ٌتوقع 

 الساكنةللكهرباء الطالبة علً األسس العامة  عرفان تت -1
 األسس العامة للمغناطٌسٌة ان تتعرف الطالبة علً -2
 والفٌزٌائً اإللمام بنظرٌات وقوانٌن الضوء الهندسً -3
 والفٌزٌاء النووٌة اإللمام ببعض األساسٌات فً الفٌزٌاء الحدٌثة -4
ل النتائج بصورة علمٌة اكتساب المهارات العلمٌة فً توصٌل التجارب العملٌة وتحلٌ -5

 سلٌمة

صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً . )مثل االستخدام المتزاٌد -2
لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً 

 مجال الدراسة(.   

لطالبات باستخدام برامج الكمبٌوتر باإلضافة ٌتم عرض المحاضرات النظرٌة والعملٌة ل -

   smart boardالً استخدام 

حث للطالبات بضرورة استخدام المواقع التعلٌمٌة الموجودة علً شبكة اإلنترنت حتً  -

 ٌتمكن من فهم المادة جٌدا.

تطبٌق آلٌة التواصل مع الطالبات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً والموقع الخاص فً   -

 هٌئة التدرٌس مواقع أعضاء

 

توصٌف المقرر الدراسً )مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً ج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 :الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 الجزء األول  )الكهرباء والمغناطٌسٌة( 
 والجهد الكهربً ل: المجاالت الكهربائٌةالفصل األو

-مقاانون كولاو-العوازل والموصالت -الشحنة الكهربائٌة وخصائصها -
فاروق الكهربً والجهاد -ًخطوط المجال الكهرب -المجال الكهربً

الجهاد الكهرباً  -عالقة الجهد الكهربً بالمجاال الكهرباً –الجهد 
 مسائل–لنقطة مشحونة 

2 4 

  كثفات والعوازل: الملثانًالفصل  ا
المكثف  -انواع المكثفات  –المكثفات  سعة - المكثفات  واستخداماتها 

طاقة مكثف  -توصٌل المكثفات -المكثف الكري-متوازي اللوحٌن 
 العزل  ثابت - مشحون 

1 2 
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 : التٌار والمقاومةثالثال  الفصل
–مات توصٌل المقاو -المقاومة  -ة الكهربٌة ٌالتوصٌل -التٌار الكهربً 

 الكهربٌة والمقاومة الداخلٌة  القوة الدافعة -قوانٌن كٌرشوف

1 2 

 المجاالت المغناطٌسٌة: رابعال  الفصل
المجال  -المجال المغناطٌسً -القوة المغناطٌسٌة بٌن شحنتٌن متحركتٌن

قااانون  -قااانون بٌووسااافار وتطبٌااق علٌااه  -المغناطٌسااً المسااتمر 
اطٌسٌة المؤثرة علاى سالي ٌمار باه القوة المغن-أمبٌر وتطبٌق علٌه 

 ربًتٌار كه

1 2 

 الحث الكهرومغناطٌسً  :  خامسالفصل ال
الحات  -الحاث الاذاتً -قاعادة لناز – انون فااراداىق -التٌارات التأثٌرٌة 

القوة الدافعة الكهربٌة الفاً  – الطاقة المختزنة فى الملف -لالمتباد
 المحول الكهربً -ملف ٌدور فً مجال منتظم

1 2 

 الجزء الثانً: )الضوء(
 )أهم الظواهر الضوئٌة( وطبٌعته لضوءا : ادسلسالفصل ا

قانون  -نعكاس الضوء ظاهرة ا –الضوء نظرٌات تفسٌر طبٌعة 
معامل  -ظاهرة انكسار الضوء  -الكرٌةالمراٌا  -االنعكاس 
 -المنشور بواسطة نكسار الضوء ا -قانونا االنكسار  -االنكسار 

القواعد األساسٌة النكسار  –ة ) المحدبة والمقعرة( العدسات الرقٌق
الضوئٌة  الموجاتتداخل -التداخل  – العدسات الضوء بواسطة

استقطاب  –حٌود الضوء  - ٌونج  شقىتجربة  –وشروط التداخل 
 الضوء

4 8 

 الجزء الثالث  "الفٌزٌاء الحدٌثة"   
 : نظرٌة الكم لبالني سابعالالفصل 

 الكهروضوئىظاهرة اإلنبعاث  – بالنينظرٌة  – إشعاع الجسم األسود
  فرض دي برولً لألمواج والجسٌمات - والخلٌة الكهروضوئٌة

1 2 

 النظرٌة الذرٌة  :الثامنالفصل 
طٌف الهٌدروجٌن  -ذرة رازرفورد –التركٌب الذري للمادة   

 األشعة السٌنٌة وخصائصها – نظرٌة بوهر-والخطوط الطٌفٌة

1 2 

 تحلل النووي ل:االفصل التاسع
 -وجاما وبٌتا التحلل بانبعاث الفا  -النشاط اإلشعاعً –خصائص النواة 

 -التفاعالت النووٌة–عمر النصف  –قانون التحلٌل اإلشعاعً 
         التحول النووي بواسطة االنشطار

1 2 
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 العملً: الجزء

 تجارب الكهرباء والمغناطٌسٌةأوال: 

 قانون أوم -1

 التوصٌلٌة الكهربٌة -2

 القنطرة المترٌة -3

 تردد مصدر تٌار متردد -4

 تعٌٌن سعة مكثف -5

 تعٌٌن الحث الذاتً لملف -6

 )معناطومتر اإلنحراف( تعٌٌن عزم مغناطٌس مجهول -7

 الضوء تجارب   ثانٌا:

 تعٌٌن قوة مرأة مقعرة  -1

 تعٌٌن قوة عدسة محدبة -2

 معامل انكسار المنشورتعٌٌن  -3

 تعٌٌن معامل انكسار سائل -4
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   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(: -2

 المحاضرة:

14 

 الدرس:  مادة

 ساعة 28

 المختبر

 ساعة 28

عملً/مٌدانً/      
 تدرٌبً

 أخرى:

 

لطالب أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها ا-3
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 ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

 موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها . 

 فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلي المعارف أو  مستخدمةالستراتٌجٌات التدرٌس ال توصٌف
 المهارات. 

  .ًالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراس 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف

  :توصٌف للمعارف المراد اكتسابها-1
 اإللمام باألسس العامة للكهرباء والمغناطٌسٌة -1
 والفٌزٌائً اإللمام بنظرٌات وقوانٌن الضوء الهندسً -2
 اإللمام ببعض األساسٌات فً الفٌزٌاء الحدٌثة -3
اكتساب المهارات العلمٌة فً توصٌل التجارب العملٌة وتحلٌل النتائج بصورة علمٌة  -4

 سلٌمة
 

 :ق تقوٌم المعارف المكتسبةطر-3
 اختبارات الشفوٌة و التحرٌرٌة و العملٌة 
  التفاعل و المناقشة 
 واجبات منزلٌة تتضمن مسائل وتمارٌن مختلفة فً نهاٌة كل فصل 
  تقٌٌم النتائج العملٌة 

  دراكٌة:المهارات اإل . أ

           :المراد تنمٌتها دراكٌةتوصٌف للمهارات اإل-1

  ق بٌن المصطلحات الفٌزٌائٌة  تفرِّ

 تتحقق من صحة النظرٌات بشكل رٌاضً و منطقً سلٌم 

 تستنتج العالقات الرٌاضٌة الصحٌحة المعبرة عن القوانٌن الفٌزٌائٌة 

 تقارن بٌن النتائج العملٌة و النظرٌة بشكل دقٌق 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلي المهارات-2
 تقصاء البحث و االس 
 ًالتعلم الذات 

  :لدى الطالب دراكٌةطرق تقوٌم المهارات اإل-3
  البحث و االستقصاء 
 ًالتعلم الذات 
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  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 خرٌنتستطٌع التواصل مع الزمٌالت واآل 
 تستطٌع النقد الموضوعً والتواصل 
 تنمٌة القدرة على مهارة التعلم الذاتً و تحمل المسئولٌة 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 األوراق الدراسٌة الجماعٌة 
 ًالعرض الجماع 
 إجراء تجارب عملٌة جماعٌة 

 :ة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالبطرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدر-3
 مالحظة تفاعل الطالبات فً المعمل 
 تقٌٌم األعمال الجماعٌة و الفردٌة 

   :د. مهارات التواصل, وتقنٌة المعلومات, والمهارات العددٌة

 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
   تمثل النتائج العملٌة وحساب النتائج بشكل صحٌح 
 مل مع األدوات المعملٌة بحرص و إتقان  تتعا 
 تحافظ على سالمة األدوات المعملٌة و المعمل 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلي المهارات-2
          التجارب العملٌة 

 :طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدى الطالب-3
 تقٌٌم النتائج التجرٌبٌة 
 كراسات العملً مراجعة  و تصحٌح 
 االختبارات الدورٌة العملٌة 

 :)إن وجدت( النفسٌة هـ. المهارات الحركٌة

 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة توصٌف للمهارات الحركٌة -1

 ال ٌنطبق

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلي المهارات-2

 :لدى الطالبالنفسٌة طرق تقوٌم المهارات الحركٌة -3

 :. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراس5ً

, مشروع جماعً, رمهمة التقوٌم )كتابة مقال, اختبا التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقوٌم 
 النهائً

 %11األسبوع - (2(, )1اختبار أعمال السنة ) 1
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 السادس

األسبوع -
الحادي 

 عشر

11% 

تقٌٌم الجهد ) مشاركة خالل المحاضرات النظرٌة و  2
العملٌة , تكلٌفات عبر التواصل االلكترونً , اختبارات 

 شفوٌة , اختبارت معملٌة (

خالل 
 الفصل 

21% 

األسبوع  االختبار العملً النهائً 3
الخامس 

 عشر

21% 

األسبوع  االختبار النظري النهائً 4
 الثامن عشر

) آخر     
 الفصل (

41% 

 :د. الدعم الطالبً

تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت -1

 سبوع(.  أالذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل 

             د/ زٌنب عبد الوهاب محمد  متواجدة اربع ساعات مكتبٌة اسبوعٌا معلنة  علً الموقع

 وفً لوحة إعالنات القسم     

 mzeinababdelwahab@yahoo.comاإللكترونًللتواصل 

 والموقع الخاص   z.mohamed@mu.sa.comعلً موقع الجامعة 

http://faculty.mu.edu.sa/zmohamed 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-1

 (حدٌثة فٌزٌاء – ضوء – كهربٌة) 2للجامعات العامة الفٌزٌاء -1

 دار: الناشر ,  العانى إبراهٌم أحمد أسامة. د  - عبد الرحمن محمد خضر. د: تألٌف
 .والتوزٌع شرللن الخرٌجى

 

 :المراجع الرئٌسة-2

  أساسٌات الفٌزٌاء  المؤلف: )بوش( )مترجم(- -2

mailto:الإلكترونيmzeinababdelwahab@yahoo.com
mailto:z.mohamed@mu.sa.com
http://faculty.mu.edu.sa/zmohamed
http://faculty.mu.edu.sa/zmohamed
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أساسٌات الفٌزٌاء الكالسٌكٌة و المعاصرة  د. رأفت كامل واصف ,: دار المعارف ,  -3
 م   1987القاهرة , الطبعة السادسة , 

4- -     Physics for Scientists and Engineers (with Physics NOW 
and InfoTrac), Raymond A. Serway - Emeritus, James 

Madison University , Thomson Brooks/Cole © 2004, 6th 
Edition, 1296 pages 

 الكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة, التقارٌر,...الخ( )أرفق قائمة بها( -3

 :المراجع اإللكترونٌة, مواقع اإلنترنت...الخ-4

 /www.phys4arab.net/vb              فٌزٌائٌٌن العربملتقى ال -1

  ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D             الموسوعة الفٌزٌائٌة -2

   ...www.phys4arab.net/vb/forumdisplay.phpمنتدى التجارب الفٌزٌائٌة      -3

 www.hazemsakeek.com    منتدي الفٌزٌاء التعلٌمً دكتور حازم سكٌي -4

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح -5
 .التنظٌمٌة الفنٌة

 

 :و . المرافق الالزمة

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلي حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عد د المقاعد داخل ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 

 :)قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ( بانًالم-1
 كرسً 40    ,  ( م7×8قاعة )

 كرسً 9X6         25معمل 

 :مصادر الحاسب اآللً-2
 

 :رفق قائمة بها(أخاصة, أذكرها, أو  مخبرٌه لى تجهٌزاتإمصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة -3

 تجهٌز المعمل بعدد من أجهزة الحاسب اآللً وإعداد التجارب العملٌة بواسطة برامج المحاكاة  -

http://www.hazemsakeek.com/
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 تزوٌد المعمل بشبكة اإلنترنت  -

 تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره  . ز

 :فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص -1

طرح أسئلة أثناء المحاضرة , اختبارات متعددة خالل الفصل الدراسً ,طرح أسئلة على الموقع) واجب 

 (, مناقشة الموضوع المطروح وجلسات تشاورٌه مع الطالبات المتمٌزات والمتعثرات

 :استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم -2

 ائٌة تقٌٌم المقرر فً نهاٌة كل فصل دراسًإجراء إحص -

 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 تطبٌق التقنٌات الحدٌثة فً التعلم 

 ًتطبٌق التعلم االلكترون 

عمال الطلبة بواسطة أعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من -4

تصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس مدرسٌن  مستقلٌن, والتبادل بصورة دورًٌة ل

 :من مؤسسة أخرى(

 ال ٌنطبق

 :صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها-5

  االطالع المستمر على مواقع خاصة بالمقرر للتعرف على كل ما هو جدٌد فً هذا العلم 

 ت حول طرٌقة تقدٌم المحاضرات , و حول أسئلة االختبارات و مناقشة ذلي أحذ آراء الطالبا
 بشكل موضوعً .

  أخذ آراء الطالبات حول المقرر 

 . العمل على تطوٌر الخطة الدراسٌة للمقرر فً ضوء التوجهات المعاصرة و حاجات المجتمع 

 

 د/ زٌنب عبد الوهاب محمد أحمد

 حوطة سدٌر–م والدراسات اإلنسانٌة كلٌة العلو–استاذ الفٌزٌاء المساعد 

 


