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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 

 ربِؼخ دَبًٌ / وٍُخ اٌؼٍىَ  اٌّؤعغخ اٌتؼٍُُّخ .1

 ػٍىَ اٌفُضَبء  / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِذ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 ثىبٌىسَىط

 ثىبٌىسَىط ػٍىَ فُضَبء  اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 عٕىٌ 

 اٌتؼٍُّبد واٌعىاثػ اٌصبدسح ِٓ وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ  اٌّؼتّذ   االػتّبدثشٔبِذ  .6

 الَىرذ اٌّؤحشاد اٌخبسرُخ األخشي  .7

 1/9/2119 تبسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِذ األوبدٍَّ .9

 اوتغبة اٌطٍجخ ٌٍّؼشفخ اٌخبصخ ثبٌّجبدئ االعبعُخ ٌؼٍُ اٌفُضَبء   -1

 اوتغبة اٌطٍجخ ٌٍّهبساد اٌتٍ تّىٕهُ ِٓ تذسَظ ِبدح اٌفُضَبء  -2

 اٌؼًّ ػًٍ اوتغبة اٌطٍجخ ٌّهبساد ارشاء اٌجحىث اٌؼٍُّخ  -3
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 اٌّطٍىثخ وغشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ جشٔبِذِخشربد اٌ  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
واٌّغٕبغُغُخ وفُضَبء اٌحشاسح وػٍُ اٌُّىبُٔه تؼشَف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد اٌفُضَبء اٌىهشثبئُخ  -1أ

       اٌىالعُىٍ .

 تؼشف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد فُضَبء اٌجصشَبد وفُضَبء اٌصىد واٌفٍه .-2أ

اٌىُ وفُضَبء اٌحبٌخ اٌصٍجخ وفُضَبء اٌٍُضس تؼشف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد اٌفُضَبء إٌىوَخ وُِىبُٔه  -3أ

 . واعبعُبد إٌظشَخ اٌىهشوِغٕبغُغُخ
تؼشف اٌطبٌت ػًٍ اعبعُبد اٌفُضَبء اٌزسَخ واٌزضَئُخ وػٍُ اٌخشِىدإَّه وفُضَبء االٌىتشؤُبد -4أ

 واعبعُبد اٌُّىبُٔه اٌتحٍٍٍُ . 
اوتغبة اٌطبٌت ٌٍّؼشفخ اٌؼٍُّخ فٍ ارشاء اٌتزبسة االعبعُخ فٍ ػٍُ اٌفُضَبء وػشفخ وُفُخ وتبثخ  -5أ

 اٌجحىث اٌؼٍُّخ .
اوتغبة اٌطبٌت ٌٍّؼشفخ االعبعُخ ثؼٍُ اٌشَبظُبد وغشق اٌتىبًِ واٌتفبظً واعبعُبد اٌذواي -6أ

 اٌّؼمذح . 

 اوتغبة اٌطبٌت العبعُبد ػٍُ اٌحبعجبد وثؼط اٌجشِزُبد االعبعُخ راد اٌتطجُمبد اٌفُضَبوَخ . 7-أ

 جشٔبِذ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسات األهذاف –ة 

 اٌّهبسح فٍ ارشاء اٌتزبسة واٌتىصً اًٌ ٔتبئذ ِشرىٖ . – 1ة 

 اٌّهبسح اٌُذوَخ ِخً اعتخذاَ االرهضح اٌفُضَبئُخ . – 2ة 

    اٌّهبسح فٍ سعُ االرهضح واٌذوائش اٌىهشثبئُخ وثحج اٌّشبوً اٌفُضَبئُخ .  – 3ة 

 
 غشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

 حاعتخذاَ اٌىتت إٌّهزُخ .اٌمبء اٌّحبظشاد إٌظشَخ واٌؼٍُّخ  -1

 وتبثخ اٌتمبسَش اٌؼٍُّخ وتحًٍُ اٌجُبٔبد . -2

 اعتخذاَ اٌتؼٍُُ االٌىتشؤٍ فٍ اٌتذسَظ . -3

  اٌغفشاد اٌؼٍُّخ ٌٍّؤعغبد او اٌّصبٔغ اٌتٍ تغتخذَ اٌتطجُمبد اٌفُضَبئُخ فٍ ػٍّهب . -4

 
 غشائك اٌتمُُُ      

 

 واٌشهشَخ وإٌهبئُخ .االِتحبٔبد اٌُىُِخ  -1

 اٌتمبسَش اٌؼٍُّخ وإٌشبغبد اٌصفُخ . -2

 اٌتمُُُ اٌزٌ َتُ خالي فتشح اٌتطجُك اٌصُفٍ.  -3

 
 اٌىرذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -د

 ادسان اٌطبٌت ألهُّخ اٌؼٍُ واٌتؼٍُ فٍ تطىَش اٌّزتّغ .  -1د         

 ادسان اٌطبٌت ألهُّخ اٌتؼبوْ ِغ اٌطٍجخ االخشَٓ احٕبء ػٍُّخ اٌتؼٍُ . -2د

ادسان اٌطبٌت ثأْ اٌتُّض اٌؼٍٍّ َأتٍ ِٓ خالي إٌّبفغخ اٌؼٍُّخ ِغ االخشَٓ ِٓ خالي االثذاع -3د

 االٔؼضاي وػذَ اٌتؼبوْ .واٌتفىُش اٌؼٍٍّ وٌُظ ِٓ  خالي 
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 غشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ     

 

 اٌّحبظشاد إٌظشَخ واٌتطجُمُخ احٕبء فتشح اٌذساعخ . -1

 تىٍُف اٌطٍجخ ثحً اٌىارجبد اٌجُتُخ .  -2

 

 
 غشائك اٌتمُُُ    

 االِتحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ وإٌهبئُخ . -1

 تمُُُ اٌطٍجخ ِٓ خالي حٍىي اٌىارجبد اٌجُتُخ .  -2

 
 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌتأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتفىُش واٌتحًٍُ ٌٍّىاظُغ اٌّتؼٍمخ ثبالغبس اٌفىشٌ واٌّؼبَُش اٌفُضَبئُخ اٌذوٌُخ . -1د

ثمىأُٓ اٌششوبد وثّؼبَُش اٌتذلُك اٌفُضَبئٍ تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتفىُش واٌتحًٍُ ٌٍّىاظُغ اٌّتؼٍمخ  -2د

 اٌذوٌُخ .

 ثٕظُ االحذاحُبد وِحبوس االعٕبد . تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتفىُش واٌتحًٍُ ٌٍّىاظُغ اٌّتؼٍمخ -3د

 ثبٌفُضَبء ثبٌٍغخ االٔىٍُضَخ .  تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتفىُش واٌتحًٍُ ٌٍّىاظُغ اٌّتؼٍمخ -4د   

 غشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ          

 

 تضوَذ اٌطٍجخ ثبألعبعُبد واٌّىاظُغ االظبفُخ اٌّتؼٍمخ ثّخشربد اٌتفىُش واٌتحًٍُ اٌفُضَبئٍ .  -1

 تىىَٓ ِزّىػبد ٔمبشُخ خالي اٌّحبظشاد ٌّٕبلشخ ِىاظُغ فُضَبئُخ تتطٍت اٌتفىُش واٌتحًٍُ . -2

برا ِٓ اٌطٍجخ ِزّىػخ ِٓ االعئٍخ اٌتفىُشَخ خالي اٌّحبظشاد ِخً ِبرا صوُف وِتً وٌّاٌطٍت  -3

 ٌّىاظُغ  ِحذدح .

 اػطبء اٌطٍجخ وارجبد ثُتُخ تتطٍت تفغُشاد راتُخ ثطشق عججُخ . -4

 
 غشائك اٌتمُُُ          

 االِتحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ وإٌهبئُخ . -1

 اػذاد تمبسَش اعجىػُخ ٌىً تزشثخ . -2

 ِٕبلشخ اٌتمبسَش ثأعٍىة اٌؼشض .  -3

 

 

 
 ثُٕخ اٌجشٔبِذ  .11
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 اٌغبػبد اٌّؼتّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّمشس أو اٌّغبقسِض  اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

 Mechanics االوًٌ

&properties of 

materials. 

101PHMP M 2 2 

 &Electricity االوًٌ

Magnetism. 

101PHEM 2 2 

 Mathematics االوًٌ

 

103PHM 1 2 - 

 Computer Science 107PHCO1 2 2 االوًٌ

 - Astronomy 108PHA 2 االوًٌ

 general Chemistry 109PHGC 2 2 االوًٌ

 Geology 110PHG 2 2 االوًٌ

 - Arabic language 101PHAL 2 االوًٌ

 - English language 102PHEL 2 االوًٌ

 Human Rights االوًٌ

&Public Liberties 

104PHHRP 2 - 

 Modern Physics 201PHMP 2 2 اٌخبُٔخ 

 Thermodynamics اٌخبُٔخ 

&Statistical physics 

202PHTSP 2 2 

 Physics of materials 204PHPM 2 2 اٌخبُٔخ 

 Analog Electronics 205PHAE 2 2 اٌخبُٔخ 

 Numerical  Analysis 206PHNA 1 2 اٌخبُٔخ 

 Computer Science    207PHC2 1 2 اٌخبُٔخ 

 - Mathematics 203PHM2   2 اٌخبُٔخ 

 Analytical اٌخبُٔخ 

Mecharics 

208PHAM 2 - 

 Physical Optics 301PHPO 2 2  ٌخخاٌخب

 Digital Electronics 302PHDE 2 2  ٌخخاٌخب

 & Laser  ٌخخاٌخب

itsapplications 

303PHLA 2 2 

 Quantum  ٌخخاٌخب

mechanlcs 

304PHQM 2 - 

 - Semlconductors 305PHSC 2  بٌخخاٌخ

 - Molecular Physics 306PHMP 2 اٌخبٌخخ  

  Computational اٌخبٌخخ 

mathematics  & 

modeling   

   

308PHCMM 2 2 
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 Computer Science 307PHC3 1 2 اٌخبٌخخ 

 Nuclear Physics 402PHNP 2 2 اٌشاثؼخ 
 Solid state physics 403PHSSP 2 2 اٌشاثؼخ 
 Electromagnetic اٌشاثؼخ 

theory 
404PHET 2 - 

 Philosophy of اٌشاثؼخ 
science & Research 

Methodology 

405PHPRM 1 - 

 Pollution of اٌشاثؼخ 
environment 

406PHPE 2 - 

 - Research Project 401PHGP 1 اٌشاثؼخ 

 Mathematics اٌشاثؼخ 
Physics 

407PHMP 2 - 

 Ceramics and اٌشاثؼخ 
Polymers 

408PHCP 2 - 

 - Plasma Physics 409PHPP 2 اٌشاثؼخ 
 
 
 
 
 
 

 اٌتخطُػ ٌٍتطىس اٌشخصٍ .12

 من خالل اللجان العلمية في القسم . -1

 من خالل اقامة ندوات وورش عمل .  -2

 من خالل التدريب الصيفي للطالب . -3

 
 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وظِؼُبس اٌمجىي  .13

 مركزي من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
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 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِذ .14

 الكتب المقرر لكل مادة . -1

 ريسي . \المحاضرات االسبوعية المعدة من قبل كل تد -2

 مصادر االنترنيت . -3

 المكتبة الداخلية للكلية . -4

 المصادر المساندة لكل مادة . -5
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هن البرناهح هخرخاث التعلن الوطلىبت 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 105PHMP M Mechanics االولً 
&properties of 

materials. 

  √  اساسٍ

     

     

    

 √  

      

 √  

      

 √  

      

 √  

      

 √  

      

 √  

      

            √        √        √        √        √        √        √        √ 

 &106PHEM Electricity االولً
Magnetism. 

   √  اساسٍ

      

    

 √  

      

      

  

 √  

      

     

 √  

      

    

 √  

   

 √  

      

     

 √  

      

    

        √        √        √        √        √        √        √        √ 

 ولًاال
 
 
 
 

103PHM 1 
 

Mathematic ٍاساس     √        √        √         √        √              √        √        √        √        √        √        √        √ 

 107PHCO1 Computer ولًاال
Science 

 √        √        √        √        √        √        √        √                 √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ 108PHA Astronomy االولً

 109PHGC General ولًاال
Chemistry 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ
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 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ 110PHG Geology ولًاال

 101PHAL Arabic ولًاال
language 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 102PHEL English ولًاال
language 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 104PHHRP Human Rights ولًاال
 &Public 

Liberties 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 201PHMP Modern ثانُتال
Physics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 202PHTSP Thermodynami الثانُت 
cs & Statistical 

physics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 204PHPM Physics of الثانُت 
materials 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 205PHAE Analog الثانُت
Electronics 

                 اساسٍ

 206PHNA Numerical الثانُت 
Analysis 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 207PHC2 Computer ثانُت ال
Science 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ 203PHM2 Mathematics الثانُت

 208PHAM Analytical ثانُت ال
Mecharics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 301PHPO Physical Optics ثالثت ال
 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 302PHDE Digital ثالثت ال
Electronics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ
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&  303PHLA Laser ثالثتال  
itsapplications 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 304PHQM Quantum ثالثتال
mechanlcs 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 305PHSC Semlconductors ثالثتال
 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اختُارٌ

  306PHMP Molecular ثالثت ال
Physics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اختُارٌ

  308PHCMM Computational ثالثت ال
mathematics  & 
modeling 

                 اساسٍ

 307PHC3 Computer ثالثتال
Science 

                 اساسٍ

 402PHNP Nuclear رابعت ال
Physics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        s اساسٍ

 403PHSSP Solid state رابعتال
physics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 404PHET Electromagnetic رابعت ال
theory 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 405PHPRM Philosophy of رابعت ال
science & 

Research 
Methodology 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 406PHPE Pollution of الرابعت
environment 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 401PHGP Research رابعت ال
Project 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اساسٍ

 407PHMP Mathematics رابعت ال
Physics 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اختُارٌ



  
 11الصفحت 

 
  

 

 408PHCP Ceramics and رابعتال
Polymers 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اختُارٌ 

 409PHPP Plasma Physics رابعت ال
 

 √        √        √        √        √        √        √        √         √        √        √        √        √        √        √        اختُارٌ
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 اٌؼٍَٛ و١ٍخ انًؤسسح انرؼهًٍٍح .1

 ػٍَٛ اٌف١ض٠بء+ػٍَٛ اٌى١ّ١بء +ع١ٌٛٛع١ب إٌفو ٚاٌّؼبدْ انمسى اندايؼً / انًشكض .2

 اسى / سيض انًمشس .3

 ( / General Geologyاٌغ١ٌٛٛع١ب اٌؼبِخ )

110PHG 

109CHG 

102 GEGG 

 ال٠ٛعذ انثشايح انرً ٌذخم فٍٓا .4

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح .5

 عٕٛٞ / ِشؽٍخ اٌٚٝ  انفظم / انسُح .6

 عبػخ 120 ػذد انساػاخ انذساسٍح )انكهً( .7

  1/9/2019 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 :أْذاف انًمشس .9

رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثمذس ِٕبعت ِٓ اٌّؼٍِٛبد فٝ ِغبي ػٍُ االسك ثؾىً ٚظ١فٝ ٠غُٙ فٝ اوغبثُٙ صمبفخ ػ١ٍّخ 

 اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ فٝ ثٍذٔب اٌؼض٠ض.وّب ٠غُٙ فٝ اإلػذاد االوبد٠ّٝ ٠ٚغبػذُ٘ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ 

 ِغبػذح اٌطالة ػٍٝ اوزغبة ِٙبساد ػ١ٍّخ ِزٕٛػخ ِضً :●

اعزخذاَ األعٍٛة اٌؼٍّٟ فٝ    -اعزخذاَ األعٙضح ٚاألدٚاد.   -عّغ ػ١ٕبد فخٛس ِٚؼبدْ ٚاؽبف١ش .      -

 اٌزفى١ش .

 ِغبػذح اٌطالة ػٍٝ ر١ّٕخ االرغب٘بد ٚاٌؼبداد ٚا١ٌّٛي اٌزب١ٌخ :●

 ؽت اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ .   -

 اٌزؼبْٚ ٚؽت اٌؼًّ اٌغّبػٝ.  -رى٠ٛٓ ؽت االعزطالع ػٍٝ اعشاس اٌىْٛ ٚاألسك.         -

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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 :يخشخاخ انرؼهى ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى .10

 :اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ االعبع١بد إٌظش٠خ ٌؼٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌؼبِخ.  -1

 اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ االعبع١بد اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌؼبِخ. رّى١ٓ  -2

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌم١بَ ثبٌّٕزعخ اٌؾم١ٍخ ٌٍؼ١ٕبد اٌقخش٠خ ٚدساعخ اٌطجمبد فٟ اٌؾمً -3
 

 :اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛمٛع  -ة 

 ِٙبسح ػ١ٍّخ.  -1

 ِٙبسح ػم١ٍخ.  -2

 ِٙبسح اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش. -3

 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اعزخذاَ ٚعبئً اال٠نبػ. -1

 ػًّ ِخزجشٞ ٚ االهالع ػٍٝ إٌّبرط ا١ٌذ٠ٚخ. -2

 

 هشائك اٌزم١١ُ      
 :اخزجبساد ١ِٛ٠خ ٚؽٙش٠خ

 دسعبد ٌزفبػً اٌطٍجخ ِٚؾبسوزُٙ فٟ اٌّؾبمشح. -1

 دسعبد ٌٍجؾٛس اٌخبسع١خ اٌزٟ ٠مَٛ اٌطٍجخ ثزٕف١ز٘ب. -2

 

 :ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌطبٌت ػٍٝ رقٛس اٌزشاو١ت اٌغ١ٌٛٛع١خ ثبؽىبي صالص١خ االثؼبد.ؽش  -1
رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رطج١ك اٌّؼط١بد إٌظش٠خ ٌشعُ اٌخشائو اٌىٕزٛس٠خ ٚ اعزٕزبط هجٛغشاف١خ إٌّبهك  -2

 اٌغ١ٌٛٛع١خ.

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. - د

 

ح ِٓ اٌخقبئـ اٌف١ض٠بئ١خ ٚ اٌى١ّ١بئ١خ ٚ االٔظّخ اٌجٍٛس٠خ فٟ ر١١ّض ٚ رؾخ١ـ   و١ف١خ االعزفبد -1

 اٌّؼبدْ اٌّخزٍفخ.

 و١ف١خ سعُ اٌخشائو اٌىٕزٛس٠خ ٚ رفغ١ش٘ب ِٓ ِؼط١بد سل١ّخ. -2
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 :تٍُح انًمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 اٌّٛمٛعأٚ 
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثطجمبد 

االسك ٚ رمغ١ّبرٙب ٚ 

هشق ؽغبة ػّش 

 االسك

 ػٍُ اٌغ١ٌٛٛع١بِمذِخ ػٓ 

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 اٌّالؽظخ

2 4 
فُٙ اٌطبٌت ٌالٔظّخ 

 اٌجٍٛس٠خ
 ػٍُ اٌجٍٛساد

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 ٠ِٟٛاخزجبس 

3 4 
رؼش٠ف اٌطبٌت ثؼٕبفش 

اٌزٕبظش فٟ االٔظّخ 

 اٌجٍٛس٠خ
 اٌزٕبظش اٌجٍٛسٞ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 اٌّالؽظخ

 اٌّؼبدْ رؼش٠ف اٌّؼذْ ٚ افٍٙب  4 4
 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 اخزجبس ٠ِٟٛ

5 4 

فُٙ اٌخقبئـ اٌف١ض٠بئ١خ 

ٌٍّؼبد ٚ و١ف١خ ر١١ّض٘ب ػٓ 

ثؼنٙب ثبعزخذاَ رٍه 

 اٌخقبئـ

اٌخقبئـ اٌف١ض٠بئ١خ 

 ٌٍّؼبدْ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 اٌّالؽظخ

6 4 
رؼش٠ف اٌطبٌت 

ثبٌخقبئـ اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٌٍّؼبدْ

اٌخقبئـ اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٌٍّؼبدْ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 اخزجبس ٠ِٟٛ

7 4 
رؼش٠ف ػبَ ٌٍقخٛس ٚ 

عطؼ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ 

 االسك
 اٌقخٛس

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ
 اٌّالؽظخ

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ  االِزؾبْ االٚي ٌٍفقً االٚي 4 8

 اٌقخٛس إٌبس٠خ رؼش٠ف اٌقخٛس إٌبس٠خ 4 9

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

11 4 
ؽشػ ِفقً ٌٍقخٛس 

 إٌبس٠خ ٚ رق١ٕفٙب

اٌقخٛس إٌبس٠خ ٚ 

 رق١ٕفٙب

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

11 4 
رؼش٠ف أغغخ اٌقخٛس 

 إٌبس٠خ
 أغغخ اٌقخٛس إٌبس٠خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اخزجبس ٠ِٟٛ

12 4 
فُٙ ا١ٌخ رغ٠ٛخ ٚ رؼش٠خ 

 اٌقخٛس
 ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛخ ٚ اٌزؼش٠خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

 ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛخ فُٙ ػ١ٍّبد اٌزغ٠ٛخ 4 13

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اخزجبس ٠ِٟٛ

 ػ١ٍّبد اٌزؼش٠خ فُٙ ػ١ٍّبد اٌزؼش٠خ 4 14

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ  االِزؾبْ اٌضبٟٔ ٌٍفقً االٚي 4 15

 اٌّالؽظخ االٌمبء اٌّجبؽش اٌقخٛس اٌشعٛث١خرؼش٠ف اٌقخٛس اٌشعٛث١خ  4 16
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ٚ أزؾبس٘ب ػٍٝ عطؼ 

 االسك

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

17 4 
ؽشػ ِفقً ٌٍقخٛس 

 اٌشعٛث١خ ٚ رق١ٕفٙب

اٌقخٛس اٌشعٛث١خ ٚ 

 رق١ٕفٙب 

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

18 4 
رؼش٠ف أغغخ اٌقخٛس 

 اٌشعٛث١خ
 أغغخ اٌقخٛس اٌشعٛث١خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ

19 4 
رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌقخٛس 

 اٌّزؾٌٛخٚ أغغزٙب
 اٌقخٛس اٌّزؾٌٛخ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

21 4 
رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌزشاو١ت 

 اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚ أٛاػٙب 
 اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزشو١ج١خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ

21 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌزفق١ً 

ثذٚسح اٌقخٛس فٟ 

 اٌطج١ؼخ

 دٚسح اٌقخٛس

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

22 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ 

ٔؾٛء اٌمبساد ٚ إٌظش٠بد 

 اٌزٟ رفغش٘ب 

 رىز١ٔٛخ اٌقفبئؼ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ  االِزؾبْ االٚي ٌٍفقً اٌضبٟٔ 4 23

24 4 
رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌضالصي 

 ٚ اعجبثٙب 
 اٌضالصي

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

25 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ 

سعُ خش٠طخ وٕزٛس٠خ 

 ثغ١طخ ٚ رفغ١ش٘ب

 اٌخشائو اٌىٕزٛس٠خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

26 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت و١ف١خ سعُ 

اٌّمطغ اٌغبٔجٟ ٚ ا٠غبد 

اٌّغبفخ ث١ٓ ٔمطز١ٓ ٚ 

اسرفبع ٔمبه ِؼ١ٕخ ػٍٝ 

 اٌخش٠طخ

 اٌخشائو اٌىٕزٛس٠خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ

27 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ 

اعزخذاِٙب اٌّزؾغشاد ٚ 

فٟ االعزذالي ػٍٝ ػّش 

اٌطجمبد االسم١خ ٚ و١ف١خ 

اعزخذاِٙب فٟ اٌذساعبد 

 إٌفط١خ

 اٌّزؾغشاد

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

28 4 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثب١ّ٘خ 

ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚ و١ف١خ 

 اٌزؾشٞ ػٕٙب

 ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 االخزجبس ا١ٌِٟٛ

29 4 
اعبثخ اعئٍخ اٌطٍجخ ٚ 

 اعزفغبسارُٙ
 ِشاعؼخ ػبِخ

 االٌمبء اٌّجبؽش

ٚاٌٛعبئً 

 اٌزٛم١ؾ١خ

 اٌّالؽظخ

 اِزؾبْ رؾش٠شٞ  االِزؾبْ اٌضبٟٔ ٌٍفقً اٌضبٟٔ 4 31
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  انثٍُح انرحرٍح -12

 ,Lutgens F.K.; Tarbuck E.J and Tasa D. (2012) - ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Essentials of Geology, Pearson Education Inc., 

Prentice Hall (11
th

 edition), 578 P. 

 .Plummer C.C.; McGeary D. and Carlson D.H - )اٌّقبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

(2005), Physical Geology, McGraw Hill, 580 P. 

 ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                3

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً:  -13

 

 االهالع ػٍٝ هشائك اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. -1

 ِٛاوجخ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اٌغ١ٌٛٛع١ب ِٓ خالي ِزبثؼخ اٌذٚس٠بد ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رقذسػُٕٙ.  -2

اعزخذاَ إٌّبرط ا١ٌذ٠ٚخ ٚ خبفخ فٟ اٌغضء اٌؼٍّٟ ٌزط٠ٛش ِٙبساد اٌطٍجخ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ ِب رُ     -3

 دساعزٗ فٟ اٌغضء إٌظشٞ.
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 انًمشسٔطف 

 

 اٌؼٍَٛو١ٍخ –عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء     انمسى انؼهًً  / انًشكض-2

 106PHEM/اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ  اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 2019/2020عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 )انكهً(

 عبػخ 150

 1/9/2020 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف-7

 أْذاف انًمشس-8

رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٔظش٠بً ٚػ١ٍّبً ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛافٍخ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ ٚاْ ٠ؤدٚا دٚساً ِز١ّضاً فٟ -1

 اٌجؾش ٚاٌؼًّ فٟ إٌّؾأد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقٕبػ١خ.

ر١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ فٟ أٙب دخٍذ فٟ وبفخ اٌّغبالد ِضً )  اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ رىّٓ أ١ّ٘خ -2

 اٌقٕبػ١خ ٚاٌضساػ١خ ٚاٌطج١خ ٚغ١ش٘ب (، اٌّغبالد 

ٚاالٌّبَ ثبٌىٙشثبء اٌزٞ ٘ٛ اعُ ٠ؾًّ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ اٌظٛا٘ش  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ     .3

إٌبرغخ ػٓ ٚعٛد ؽؾٕخ وٙشثبئ١خ ٚف١نٙب ٚرنُ ٘زٖ اٌظٛا٘ش اٌجشق ٚاٌىٙشثبء اٌغبوٕخ . ٌٚىٕٙب رؾزٛٞ 

ه١غٟ ٚاٌؾش اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ . ٚوزٌه االٌّبَ ثبٌّغبي ػٍٝ ِفب١ُ٘ أخشٜ ِضً اٌّغبي اٌىٙشِٚغٕب

اٌىٙشثبئٟ ٚاٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ أ٠نب ٚاٌّزغؼبد ٚأٛاػٙب ٚهشق سثطٙب ٚربص١ش اٌّبدح اٌؼبصٌخ ػ١ٍٙب 

ٚاالٌّبَ ثبٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٚهشق سثو اٌّمبِٚبد ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚاٌزٛاٌٟ ٚوضبفخ اٌز١بس ٚلٛا١ٔٓ و١شؽٙٛف 

 ه١غٟ ٚاٌمٛح اٌّغٕبه١غ١خ ٚلبْٔٛ ثب٠ٛد عبفشد ٚلبْٔٛ اِج١ش اٌذائشٞ .ٚوزٌه اٌّغبي اٌّغٕب

اٌىٙشثبئ١خ رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ّغبالد اٌِّب ٠ؤٍُ٘ٙ ٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ٚاٌّغٕبه١غ١خ   

٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزن١بً ألُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت 

رؾم١مٙب ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب 

 ٚث١ٓ ٚفف اٌجشٔبِظ.؛



 17 

 يخشخاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى .10

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 . اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

 .ٌٍؾؾٕبد ٚاٌّغبي اٌىٙشثبئٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ  -2أ

بس ؼبدالد اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبه١غٟ ٚاٌز١رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّ  -3أ

 اٌىٙشثبئٟ  

 .ٌشثو اٌّزغؼبد ٚربص١ش اٌّبدح اٌؼبصٌخ ػ١ٍٙب   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌززوش -ِٙبساد اٌّؼشفخ  – 1ة

 ِٙبساد اٌززو١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ   -

اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبألعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع   -

 ٚاٌخقبئـ اٌؼبِخ ٌخطٛه اٌمٛح اٌىٙشثبئ١خ .

ٚاعزخذاِبرٙب فٟ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 اٌّغبالد األخشٜ . 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 ر١خ ثطشق عجج١خاػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد را -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ  -5

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .ىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خاٌفىشٞ ٌٍرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس   -1ط

 .رطج١ك ااٌز١بس اٌىٙشثبئٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ دساعخ ٚ -2ط

 ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ   ثبٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  اٌف١ض٠بئٟ .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رزطٍت اٌزفى١ش   اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ  -د 

.) 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ  -
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 تٍُح انًمشس .11

األ

عجٛ

 ع

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد

 اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 ِؼشفخ ِٓ طٍجخرّى١ٓ اٌ 4 1

اٌؾؾٕخ اٌىٙشثبئ١خ ٚرشو١ت 

اٌزسح ٚوزٌه اٌّٛفالد 

ٚاٌؼٛاصي ٚاؽجبٖ 

  اٌّٛفالد   

Electric charge ,atomic 

structure , conductor 

and Insulators  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ   4 2

ٚرؾذ٠ذ هشق اٌؾؾٓ ثبٌؾش 

ٚاٌزٛف١ً ٚوزٌه لبْٔٛ 

  وٌَٛٛ   

Charging by 

Induction , 

Coulombs Law , 

Electrical 

Interactions  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ  4 3

اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٚوزٌه 

ؽغبة اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ 

  ٌضٕبئٟ اٌمطت    

The Electric field 

, Calculation of 

the electric field 

,The field of 

electric Diple   

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 4

خطٛه اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ 

ٚوزٌه رٛص٠غ اٌّغبي 

  اٌىٙشثبئٟ    

field Lines 

,Electric field of 

continuous 

charge 

Distribution,Flux 

of the electric 

field   

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ٓ رؾذ٠ذ ِ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 5

لبْٔٛ وبٚط ٚوزٌه 

 رطج١مبد لبْٔٛ وبٚط    

Gauss's Law , 

Applications of  

Gauss's Law 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 6

رطج١ك لبْٔٛ وبٚط ٌىشح 

  ِؾؾٛٔخ ثؾٕخ ِٕزظّخ     

Electric intensity 

at a point due to 

Uniformly 

charged Non – 

conducting 

Sphere  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 7

رؾذ٠ذ ؽذح اٌّغبي 

اٌىٙشثبئٟ ثبٌمشة ِٓ عطؼ 

ِؼذٟٔ ِٛفً ٔز١غخ 

 ِٛفً ه٠ًٛ ِؾؾْٛ   

Electric intensity 

near the surface 

of a metallic 

conductor , 

Electric due to 

line charge  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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 ايرحاٌ انشٓش األٔل  4 8

 

  

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 9

رؾذ٠ذ اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ 

ٚوزٌه ؽغبة فشق اٌغٙذ 

 اٌىٙشثبئٟ   

The electric 

potential , 

potential , 

Calculation of the 

potential 

differences 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 10

ٚرؾذ٠ذ اٌؼاللخ ث١ٓ ؽذح 

اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٚاٌغٙذ 

 اٌىٙشثبئٟ   

Relation between 

Electric intensity 

(E) and Electric 

potential (V) 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 11

عطؼ رغبٚٞ اٌغٙذ ٚوزٌه 

أؾذاس اٌغٙذ ٌّٛفً 

 ِؼضٚي  

Equi potential 

surface , potential 

Gradient , An 

insulated 

conductor  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 12

هبلخ اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ 

ٚهبالخ اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ 

ٌٕظبَ ِزىْٛ ِٓ صالس 

 ؽؾٕبد  

Electric potential 

energy ,Electric 

potential energy 

of system of three 

charges  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 13

اٌغؼخ اٌىٙشثبئ١خ  mِؼشف

  ٚأٔٛاع اٌّزغؼبد 

Electric capacity, 

Type of the 

capacitor   

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 14

اعزخذاَ اٌّزغؼبد ٚوزٌه 

 ؽغبة اٌغؼخ اٌىٙشثبئ١خ   

  The uses 

Capacitors , 

Capacitance , 

Calculating the 

Capacitance 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 15

سثو اٌّزغؼبد ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

 ٚاٌزٛاصٞ   

Joining of the 

capacity, Series 

connection , 

parallel, solved 

Examples    

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

    اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ  4 16

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 17

ربص١ش اٌؼبصي ػٍٝ اٌغؼخ 

اٌىٙشثبئ١خ ٚإ٠غبد صبثذ 

 اٌؼضي ٚاٌغّبؽ١خ   

Effect of 

Dielectric on 

Capacitance , 

Dielectric 

constant 

permittivity  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 18

ٚرؾذ٠ذ ِزغخ االعزمطبة 

 ٚاالصاؽخ اٌىٙشثبئ١خ  

Polarization 

vector , Electrical 

Displacement 

Vector , Solved 

Examples  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 19

اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٚوضبفخ 

اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٌٍذٚائش 

 اٌىٙشثبئ١خ اٌّغٍمخ  

Electric Current 

Ampere , Current 

Density , Closed 

Electric Circuit  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 20

اٌّمبِٚخ اٌىٙشثبئ١خ ٚلبْٔٛ 

 اَٚ  

Resistance and 

Resistivity 

,Ohm’s Law 

Electric 

Resistance , 

Ammeter , 

Solved Examples  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 21

اٌمٛح اٌذافؼخ اٌىٙشثبئ١خ 

 ،اٌمذسح ٚاٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ  

e.m.f power , 

Electric energy , 

The Circuit 

Equation  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 22

سثو اٌّمبِٚبد ػٍٝ 

 اٌزٛاٌٟ ٚاٌزٛاصٞ  

Joining of the 

resistance, Series 

and parallel  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 23

سثو اٌخال٠ب اٌىٙشثبئ١خ ػٍٝ 

 اٌزٛاٌٟ ٚاٌزٛاصٞ ٚاٌّخزٍو 

Connection of 

Electric 

Cells,Series Cells 

connection 

Parallel Cells 

Connection 

,Mixed Celle 

connection    

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 أِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٌش  4 24

ِؼشفخ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  4 25

 لبْٔٛ و١شؽٙٛف  

Kirchhoff’s 

Law,The 

Potentiometer, 

Solved Examples 

   

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 26

اٌّغبي اٌّغٕبه١غٟ ِٚفَٙٛ 

 اٌّغبي اٌّغٕبه١غٟ 

The Magnetic 

Field ,Concept of 

magnetic field 

,Unit of magnetic 

field  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 =اٌغجٛسح  Revision of Biotرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ    4 27
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 انثٍُح انرحرٍح  .12

 Electric and Magnetic by series ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 

 اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 رب١ٌف :أ.َ.د.ثض١ٕخ ػجذ إٌّؼُ إثشا١ُ٘ 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ 

 رب١ٌف :أ.خن١ش ػجبط ِؾغً 

أ.َ.د.ص٠بد ِؾّذ ػجٛد          

أ.د.ٔبدس فبمً ؽجٛثٟ         

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....

www.Googles book  

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً  .13

 ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ  •

 اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ . االعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.   •

 

 

 

 

 

ع١فشد –لبْٔٛ ثب٠ٛد 

  ٚرطج١مبرٗ   

– Savarts Law 

Applications of 

Biot –savarts , 

Long stralght  

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اٌّغبي اٌّغٕبه١غٟ ٔز١غخ  4 28

 ؽٍمخ اٌز١بس اٌذائش٠خ  

Magnetic field 

due to Circular 

Current Loop ,  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 29

لبْٔٛ اِج١ش اٌذائشٞ ٚا١ّ٘خ 

    ٘زا اٌمبْٔٛ 

amperes’ 

Circuital Law, 

Important of 

amperes Law , 

Field of a 

solenoid 

Magnetic field 

lines and 

magnetic Flux   

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌشاثغ  4 30

http://www.google/
http://www.google/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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.

  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 
 د٠بٌٝعبِؼخ  اٌؼٍَٛو١ٍخ 

 ػٍَٛ اٌى١ّ١بء / ػٍَٛ اٌف١ض٠بء  /ػٍَٛ اٌش٠بم١بد / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 !107MACO1 /107PHC1/107CHCOاٌؾبعجبد /  اسى / سيض انًمشس-3

 اعجبسٞ -اعجٛػٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 2121 - 2119عٕٛٞ  /  انفظم / انسُح-5

 عبػخ 151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

 اوزغبة اٌطٍجخ ٌٍّؼشفخ اٌخبفخ ثّجبدا اٌؾبعجبد . -أ
 أوزغبة ِٙبسح اعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػ١ٍٙب -ة
 رط٠ٛش وفبئٗ اٌطبٌت فٟ اٌزطج١مبد اٌّىزج١خ )ِضً ِب٠ىشٚعٛفذ ٚٚسد،اوغً،ثٛسث٠ٕٛذ(.-د 

اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ اعزخذاَ اٌؾجىبد ،ٚاٌجش٠ذ اٌىزشٟٚٔ،ٚاالٔزشٔذ، ٚثشاِظ رقفؼ ٠ىغت اٌطبٌت -س 

 االٔزشٔذ.
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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

 اٌمبء اٌّؾبمشاد ٚاعزخذاَ اٌىزت إٌّٙغ١خ -1

 ؽً اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ     -2

 اٌؼ١ٍّخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبدوزبثخ اٌزمبس٠ش     -3

 اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌزذس٠ظ ٚفك االِىب١ٔبد اٌّزبؽخ    -4

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ    -5

 
 ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز١١ّض ٚاالدسان اٌّؼشفٟ ٌزؾخ١ـ إٌظش٠بد ٚاٌّجبدا اٌؼبِخ فٟ اٌذساعخ -1أ

 اٌزخط١و اٌّغزمجٍٟ ٌشثو ِب رؼٍّٗ اٌطبٌت ثبٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ -2أ

 ٌٚغبد ثشِغخ ِخزٍفخ فٟ اعزخذاَ اٌؾبعٛةِّبسعخ أّبه ِخزٍفخ  -3أ
 رط٠ٛش ِٙبساد اعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚرطج١مبرٗ. األػزّبد ػٍٝ إٌفظ فٟ -4أ

 ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِٙبسح اٌزفى١ش - 1ة

 ِٙبسح األعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ  - 2ة

 ِٙبسح اٌزؾ١ًٍ  - 3ة

 ِٙبسح اٌّالؽظخ   -4ة

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٌّبدح اٌؾبعجبدرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش  .1

 ِبدح اٌؾبعجبدرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  .2

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  .3

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عججج١خ  .4

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؾٙش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ    -1

 وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ    -2

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 أْ ٠جزي اٌطبٌت لقبسٜ عٙذح فٟ فُٙ ِجبدا ِبدح اٌؾبعٛة -1ط

 دػُ ٚاثذاء ٚعٙبد إٌظش ٚاْ ٠ٕبلؼ ثغذ٠خ -2ط

 اْ ٠ؾً اٌطبٌت ثضمخ فٟ إٌفظ -3ط

 اْ ٠ؾبسن اٌطبٌت ثبٔؾطخ ٠ّىٓ رطج١مب٘ب ػٍخ عٙبص اٌؾبعٛة   -4ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    
 اٌمبء اٌّؾبمشاد ٚاعزخذاَ اٌىزت إٌّٙغ١خ   -1

 ؽً اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ     -2

 وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد    -3

 ِٓ خالي اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ػٍٝ عٙبص اٌؾبعٛةاعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌزذس٠ظ    -4

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ   -5

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؾٙش٠خٚاٌؼ١ٍّخ اعشاء االِزؾبٔبد اٌؾف١ٙخ ٚاٌزؾش٠ش٠خ     -1

 وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ    -2

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ثبداح اٌذسط ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌطٍجخ  اعشاء اٌزغبسة اٌّخزجش٠خ اٌّزؼٍمخ -1د

 أعشاء اخزجبساد لق١شح ٌم١بط ِذٜ ِغزٜٛ فُٙ اٌطبٌت -2د

 -3د

    -4د

 

 تٍُح انًمشس -11

ع
عجٛ

أل
ا

 

 اٌغبػبد
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ش هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛمٛع

ظ
إٌ

 ٞ
 ٟ

اٌؼٍّ
 

1 3 2 
 رؼش٠ف اٌطبٌت

ثّفَٙٛ ػٍُ اٌؾبعت 

 ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ االخشٜ
 ِمذِخ فٟ ػٍُ اٌؾبعت

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

األِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

ٚ اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 ٚإٌٙبئ١خاٌؾٙش٠خ 

2 3 2 

 رؼش٠ف اٌطبٌت

ثأ١ّ٘خ اٌؼاللخ ث١ٓ األٔغبْ 

ٚ آٌخ اٌؾبعجخ ٚربس٠خ 

اخزشاع ٚرطٛساٌؾبعجبد 

 ٚأٛاػٙب

اإلٔغبْ ٚآٌخ اٌؾبعجخ , ٔجزح 

ربس٠خ١خ ػٓ اٌؾبعجبد , رطٛس 

 اٌؾبعجبد ٚأٔٛاػٙب

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

3 3 2 
 رؼش٠ف اٌطبٌت

ثغٙبص اٌؾبعٛة ٚاٌٛؽذاد 

 اٌزٟ ٠زأٌف ِٕٙب ِٚىٛٔبرٗ

اإل١ٌىزش١ٔٚخ ا١ٌٙىً اٌؼبَ ٌٍؾبعجخ 

, ٚؽذاد اٌؾبعجخ ٚاألعٙضح 

 اٌٍّؾمخ ثٙب , ٚاٌجشِغ١بد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 
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4 3 2 

رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ػًّ 

اٌؾبعجخ ِٚؼبٌغخ 

اٌّؼٍِٛبد ٚرٕبلٍٙب ث١ٓ 

 ٚؽذاد اٌؾبعجخ

أعظ ػًّ اٌؾبعجخ , و١ف١خ رٕبلً 

 اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ ٚؽذاد اٌؾبعجخ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

5 3 2 

ثٍغخ رؼش٠ف اٌطبٌت  

اٌّبوٕخ ٚو١ف١خ خضْ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاالٚاِش فٟ 

 عٙبص اٌؾبعٛة

 ٌغخ اٌّبوٕخ 

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

6 3 2 
ثبالٔظّخ رؼش٠ف اٌطبٌت  

اٌؼذد٠خ اٌزٟ ٠زؼبًِ ثٙب 

 عٙبص اٌؾبعٛة
 األٔظّخ اٌؼذد٠خ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

7 3 2 

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌّٙبساد 

ِب٠ىشٚعٛفذ االعبع١خ 

 . ٚٚسد،اوغً،ثٛسث٠ٕٛذ
 

ثشاِظ ِؼبٌظ  -ٔظُ اٌزؾغ١ً -

 ثشاِظ اٌغذٚي -إٌقٛؿ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

8 3 2 

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌّٙبساد 

ِب٠ىشٚعٛفذ االعبع١خ 

 . ٚٚسد،اوغً،ثٛسث٠ٕٛذ

 -ثشاِظ اٌؼشٚك اٌزمذ١ّ٠خ -

ثشاِظ  -ثشاِظ إٌؾش اٌّىزجٟ

 ثشاِظ اٌشعِٛبد -لٛاػذ اٌج١بٔبد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

9 3 2 

ِؼشفخ اٌطبٌت اٌّٙبساد  

ٚاالٔزشٔذ، ٚثشاِظ رقفؼ 

 االٔزشٔذ.

اٌؼٕبفش  -االثؾبس فٟ االٔزشٔذ -

-االعبع١خ فٟ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

 -اٌشعِٛبد-ساثطخٚفٍخ اٚ 

 -اٌؾمٛي -اصساس -إٌقٛؿ

 -اٌؾش٠و

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

11 3 2 
ثٍغبد رؼش٠ف اٌطبٌت  

ثشِغخ عٙبص اٌؾبعٛة 

 ِٕٚٙب ٌغخ ث١غه
 اٌجشِغخ ثٍغخ ث١غه 

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

11 3 2 
ثى١فخ وزبثخ رؼش٠ف اٌطبٌت  

 اٌجشٔبِظ
اٌجشٔبِظ , اٌضٛاثذ ٚاٌزغ١١شاد , 

 اٌزغ١١شاد ٚاٌزغ١شاد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

12 3 2 
ثّفَٙٛ رؼش٠ف اٌطبٌت  

اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد فٟ ٌغخ 

 اٌجشِغخ

اٌجشٔبِظ , اٌضٛاثذ ٚاٌزغ١١شاد , 

 اٌزغ١١شاد ٚاٌزغ١شاد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

13 3 2 

ثبٌخطٛاد رؼش٠ف اٌطبٌت  

اٌزٟ رمَٛ ثّؼبٌغخ اٌجشٔبِظ 

ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس اصٕبء 

 اٌّؼبٌغخ

اٌجشٔبِظ , اٌضٛاثذ ٚاٌزغ١١شاد , 

 اٌزغ١١شاد ٚاٌزغ١شاد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

14 3 2 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  

إ٠ؼبصاد اإلدخبي ٚاإلخشاط 

 ٚرذس٠جٗ ػ١ٍٙب

 

 اإلدخبي ٚاإلخشاطإ٠ؼبصاد 

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

15 3 2 
ثّفَٙٛ  رؼش٠ف اٌطبٌت  

 اٌزغ١١شاد اٌؼذد٠خ ٚاٌؾشف١خ
 اٌزغ١١شاد اٌؼذد٠خ ٚاٌؾشف١خ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

16 3 2 
ثبٌؼجبساد رؼش٠ف اٌطبٌت  

 اٌؾغبث١خ ٚو١ف١خ وزبثزٙب
 اٌؼجبساد اٌؾغبث١خ

اٌغجٛسح / 

 =/   اٌذارب ؽٛ
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 جهاز احلاسبة 

17 3 2 
ثأ٠ؼبصاد رؼش٠ف اٌطبٌت 

أغ١بة اٌغ١طشح ٚو١ف١خ 

 ػٍّٙب
 إ٠ؼبصاد أغ١بة اٌغ١طشح

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

18 3 2 
ثأ٠ؼبصاد رؼش٠ف اٌطبٌت 

اٌزفشع ٚاٌزفش٠غ اٌّؾشٚه 

 ٚاٌّزؼذد اٌّغبس ٚػٍّٙب

ٚاٌزفش٠غ إ٠ؼبصاد اٌزفشع 

 اٌّؾشٚه ٚاٌّزؼذد اٌّغبس

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

19 3 2 
ثؾٍمبد  رؼش٠ف اٌطبٌت

 اٌزىشاس ٚرٕف١ز٘ب
اٌزٕف١ز اٌذٚسأٟ ) ؽٍمبد اٌزىشاس 

 ٚاإلػبدح (

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

21 3 2 
ِفَٙٛ رؼش٠ف اٌطبٌت 

اٌذٚاي اٌّىزج١خ ) اٌم١بع١خ ( 

 ٚو١ف١خ ػٍّٙب
 اٌذٚاي اٌّىزج١خ ) اٌم١بع١خ ( 

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

21 3 2 
ِفَٙٛ  داٌخ رؼش٠ف اٌطبٌت 

األػذاد اٌؼؾٛائ١خ 

 ٚاعزخذاِٙب
 داٌخ األػذاد اٌؼؾٛائ١خ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

22 3 2 
ثبٌذٚاي  رؼش٠ف اٌطبٌت 

اٌّؼشفخ ٚرطج١مبرٙب 

 ٚاعزخذاِٙب فٟ اٌجشاِظ
 اٌذٚاي اٌّؼشفخ ٚرطج١مبرٙب

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

23 3 2 
ثبٌجشاِظ رؼش٠ف اٌطبٌت 

ٚاٌشٚر١ٕبد اٌفشػ١خ ٚو١ف١خ 

 رٕف١ز٘ب  
 اٌشٚر١ٕ١بد اٌفشػ١خ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

24 3 2 
ثؼجبساد  اٌطبٌترؼش٠ف 

 اإلثؼبد ٚاعزخذاِٙب
 ػجبساد اإلثؼبد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

25 3 2 
ِفَٙٛ رؼش٠ف اٌطبٌت 

ثؼل  اٌّخطو االٔغ١بثٟ 

 ٚو١ف١خ سعّٗ ٚػٍّٗ
 اٌّخطو االٔغ١بثٟ

اٌغجٛسح / اٌذارب 

 جهاز ؽٛ/
 احلاسبة 

= 

26 3 2 

ثّفَٙٛ  رؼش٠ف اٌطبٌت

اٌّقفٛفبد ٚو١ف١خ وزبثزٙب 

فٟ اٌجشٔبِظ ٚاٌؼ١ٍّبد 

 اٌؾغبث١خ ػ١ٍٙب 

 اٌّقفٛفبد ) اٌمٛائُ ٚاٌغذاٚي (

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

27 3 2 

ثّفَٙٛ  رؼش٠ف اٌطبٌت

اٌّقفٛفبد ٚو١ف١خ وزبثزٙب 

فٟ اٌجشٔبِظ ٚاٌؼ١ٍّبد 

 اٌؾغبث١خ ػ١ٍٙب 

 ٚاٌغذاٚي (اٌّقفٛفبد ) اٌمٛائُ 

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

28 3 2 

ثّفَٙٛ  رؼش٠ف اٌطبٌت

اٌّقفٛفبد ٚو١ف١خ وزبثزٙب 

فٟ اٌجشٔبِظ ٚاٌؼ١ٍّبد 

 اٌؾغبث١خ ػ١ٍٙب 

 اٌّقفٛفبد ) اٌمٛائُ ٚاٌغذاٚي (

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 

29 3 2 

ثّفَٙٛ رؼش٠ف اٌطبٌت 

وزبثزٙب  اٌخٛاسص١ِخ ٚو١ف١خ

ِٚؼبٌغخ اٌّغبئً ِٓ 

 خالٌٙب ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ثشاِظ

 اٌخٛاسص١ِبد

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 
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 انثٍُح انرحرٍح-11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخـ 1
ICكتاب ال 

3
 

 اٌجشِغخ ثٍغخ ث١غه : رأ١ٌف د. ِٙذٞ اٌؼج١ذٞ ٚآخشْٚ

 

 )اٌّقبدس(ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 ثشِغخ ث١غه ٌٍّجزذئ١ٓ : رأ١ٌف د. ػٛك ِٕقٛس

 

)  اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب  

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 
 

االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

- ًّٟ س٘بِؼّبٌٚاوجبٌزطٛساٌؼبٌ ٌٛ  اٌؾشفبٌذائٍّّزبثؼّٙب٠زّزذس٠غٙف١بٌغبِؼبربٌؼب١ٌّخٌٍشل١جبٌّٕب٘غبٌؾبٌٌخٚرط

 ػٍٝ اعزؼّبي اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍٗ اٌزشف١ٙ١ٗ ٌغؼً اٌطبٌت ٠شغت اوضش اٌزؼٍُ ٚاالعزفبدٖ اٌؾشؿ اٌذائُ -

 .اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 3 2 
ثبالخطبء  رؼش٠ف اٌطبٌت

اٌزٟ رؾذس فٟ اٌجشِغخ 

 ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب
 األخطبء فٟ اٌجشِغخ

اٌغجٛسح / 

/   اٌذارب ؽٛ
 جهاز احلاسبة 

= 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 103PHM1  /Mathematics اسى / سيض انًمشس-3

 اعجٛػٟ /اعجبسٞ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/8/2116 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌّؼبدالد اٌزفبم١ٍخ ٚاٌّقفٛفبد ٚاٌّؾذداد ٚهشق ؽٍٙب ٚاعشاء اٌؼ١ٍّبد اٌش٠بم١خ ػ١ٍٙب رؼ١ٍُ اٌطبٌت 

ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب فٟ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ٚرغخ١ش٘ب ٌؾً اٌّؾبوً اٌش٠بم١خ اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب فٟ اٌّٛاد 

 اٌؼ١ٍّخ وبفخ

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ  اٌش٠بم١بدثّبدح  رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ

 . ٌّٕزعخ اٌّفب١ُ٘ اٌؼٍّٟ اٌٝ ِؼذالد س٠بم١خ

 
 

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

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

 ؛وبين وصف البرنامج.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٌٍش٠بم١بد اٌؾذ٠ش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

اٌذٚاي ٚ اٌّؼبدالد ٚاخزجبس خٛافٙب   ٌج١ٕخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ٚاعشاء اٌزفبمالد ٚاٌزىبِالد ػ١ٍٙب.

 ٌٍزفبمالد ٚاٌزىبِالد اٌش٠بم١خ ػٍٝ اٌذٚاي. رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

  ٌطشق اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ ٚأٛاع اٌّؼبدالد.اٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚ -4أ

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  – 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ٚإٌّزعخِٙبساد االعزخذاَ    - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

ثبٌّؼبدالد ٚاٌذٚاي ٚاالػذاد ٚاٌزفبمالد رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ    -

 ٚاٌزىبِالد ٚهشق اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ

اٌزفبمالد ٚاٌزىبِالد ٌٍذٚاي اٌّخزٍفخ رزطٍت رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

 ٌّمبسٔخاٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚا

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -4

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍش٠بم١بد اٌّزمذِخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ   -1ط

 ٚاٌزفبمالداٌّؼبدالد ٚاٌذٚاي ٚاعشاء اٌزىبِالد  اعزخذاَرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ  -2ط

   ثبٌش٠بم١بد اٌؾذ٠ش رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط

 

 

 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

ثبٌّؼبدالد ٚاٌذٚاي ٚاالػذاد ٚاٌزفبمالد رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ    -
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 ٚاٌزىبِالد ٚهشق اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ

اٌزفبمالد ٚاٌزىبِالد ٌٍذٚاي اٌّخزٍفخ رزطٍت رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

 اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبسٔخ

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -
 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -4

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ إٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -
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 تٍُح انًمشس-11

اسى انٕحذج / أٔ  يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى

األعداد تعريف الطال ب 2 1
 الحقيقية

انسثٕسج ٔانذاذا  األعداد الحقيقية

 شٕ 
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 
الدوال في تعريف الطالب ب 2 2

 متغير حقيقي
 = السبورة والداتا شو  الدوال في متغير حقيقي

 الغاياتتعرييف الطالب ب 2 3
  وقوانينها

 = السبورة والداتا شو  1 الغايات

من ايجاد  تمكين الطالب 2 4
  الغايات للدوال المختلف

 = السبورة والداتا شو  2 الغايات

استمرارية تعريف الطالب ب 2 5
  االشتقاق

 = السبورة والداتا شو   استمرارية االشتقاق

الدوال تعريف الطالب ب 2 6
 وانواعها المتسامية

 = السبورة والداتا شو  1 الدوال المتسامية

تمكين الطالب من اشتقاق  2 7
 الدوال المتسامية

 = السبورة والداتا شو  2الدوال المتسامية

   امتحان الشهر االول امتحان الشهر االول 2 8

تقارب تعريف الطالب ب 2 9
 المتسلسالت 

 = السبورة والداتا شو  تقارب المتسلسالت 

اختبار تعريف الطالب ب 2 11
 المقارنة

 = السبورة والداتا شو  اختبار المقارنة

 = السبورة والداتا شو  النسبةاختبار  النسبةاختبار تعريف الطالب ب 2 11

 = السبورة والداتا شو  الجذراختبار  الجذراختبار تعريف الطالب ب 2 12

تعريف وتمكين الطالب من   2 13
 متسلسالت ماكلورينايجاد 

 = السبورة والداتا شو  متسلسالت ماكلورين

االشتقاق تمكين الطالب من  2 14
 الجزئي

 = السبورة والداتا شو  االشتقاق الجزئي

   امتحان الشهر الثاني امتحان الشهر الثاني 2 15

التكامالت تعريف الطالب ب 2 16
 االعتيادية

 = السبورة والداتا شو  1 التكامالت المفصلة

تعريف الطالب بتكامالت  2 17
 التجزئة

 = السبورة والداتا شو  2 المفصلةالتكامالت 

 = السبورة والداتا شو  3 التكامالت المفصلةتعريف الطالب بتكامالت  2 18
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 انثٍُح انرحرٍح  .11

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 Calculus by gilbert strang .1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
رياضيات التكامل وتطبيقاتو الفيزياوية والهندسية لطلبة  .2

2114،جاسم حسن رشيد،الهندسة والعلوم والتربية  

3. Geometry of Complex Numbers 
(Dover Books on Mathematics) 
Revised ed. Edition 
by Hans Schwerdtfeger 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
www.mathwords.com 

 

 التعويض
 = السبورة والداتا شو  بيتا دالة بيتا تعريف الطالب بدالة 2 19

 = السبورة والداتا شو  دالة كاما تعريف الطالب بدالة كاما 2 21

التكامل تعريف الطالب ب 2 21
 العددي

 = السبورة والداتا شو  التكامل العددي

   امتحان الشهر الثالث امتحان الشهر الثالث 2 22

طريقة شبو تعريف الطالب ب 2 23
 المنحرف

 = السبورة والداتا شو  طريقة شبو المنحرف

طريقة تعريف الطالب ب 2 24
 سمبسون

 = السبورة والداتا شو  طريقة سمبسون

اإلعداد تعريف الطالب ب 2 25
 التحليلية

 = السبورة والداتا شو  اإلعداد التحليلية

معادالت  تعريف الطالب ب 2 26
  ريماني كوش

 = السبورة والداتا شو  1 ريماني معادالت كوش

تمكين الطالب من حل  2 27
  ريماني معادالت كوش

 = السبورة والداتا شو  2 ريماني معادالت كوش

اإلعداد تعريف الطالب  2 28
  ديةقالع

 = السبورة والداتا شو  1 ديةقاإلعداد الع

تمكين اطالب اجراء العمليات  2 29
  ديةقاإلعداد العالرياضية على 

 = السبورة والداتا شو  2 ديةقاإلعداد الع

   امتحان الشهر الرابع امتحان الشهر الرابع 2 31

 

http://www.mathwords.com/
http://www.mathwords.com/
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
www.freebookcentre.net 

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً  .12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .اٌش٠بم١بدفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   اٌؾذ٠ضخ.رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  •

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freebookcentre.net/
http://www.freebookcentre.net/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ/ و١ٍخ اٌؼٍَٛ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /109PHGCاٌى١ّ١بء اٌؼبِخ اسى / سيض انًمشس-3

 إٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 131 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌؼبِخ ٚاٌزٛعغ فٟ ِفب١ّ٘ٙب ِمبسٔخ ف١ّب دسعٗ فٟ اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ  أعبع١بد اٌى١ّ١بءاٌطبٌت  رذس٠ظ

اٌغبثمخ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٛمٛػبد اٌّف١ذح ٌٍطبٌت فٟ اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌمبدِخ ٚرٛم١ؼ اٌّفب١ُ٘ اٌّّٙخ 

 اٌؼ١ٍّخ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌؾبفً فٟ اٌى١ّ١بء.ٚرطج١مبرٙب 

 
اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ ٚسثطٙب ثبٌغضء اٌؼٍّٟ ٌزشع١خ ِبرؼٍّٗ اٌطبٌت فٟ رٕ٘ٗ ثّب ٠ٕفؼٗ فٟ رؼ١ٍُ اٌطبٌت 

 دساعزٗ اٌّغزمج١ٍخ.

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 رؼش٠ف اٌطبٌت اٌزطٛساد اٌّّٙخ اٌزٟ ؽقٍذ فٟ اٌزشو١ت اٌزسٞ ٌٍؼٕبفش. -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ اعبع١بد اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚفُٙ اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ ثٗ. -2أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ اٌمٛا١ٔٓ اٌٙبِخ فٟ اٌى١ّ١بء اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌؾشاس٠خ. -3أ
  

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح اٌّؼزّذح ِغ اعزخذاَ ٚعبئً اال٠نبػ اٌّزٛفشح ٚاالِضٍخ اٌمش٠جخ ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ.

اٌطالة ثزغ١ٙض ثؾش ِقغشػٓ ِٛمٛع اٌّؾبمشح ثئعزخذاَ االٔزشٔذ اٚ ِٓ اٌىزت اٌّزٛفشح اٌطٍت ِٓ 

 فٟ اٌى١ٍخ.

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا ٌّٛام١غ 

 .ِؾذدح

لجٍُٙ ِغ رقؾ١ؼ ٚامبفخ  هش٠مخ إٌّبلؾخ اٌّؼزّذح ػٍٝ رٛع١ٗ االعئٍخ ٌٍطالة ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ

 اٌّؼٍِٛبد.

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؾٙش٠خ ٚف١بغخ اعئٍخ رزٕبعت ِغ وبفخ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ.

 إػطبء اٌطالة دسعبد فٟ ؽبٌخ أغبص ٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚإٌؾبهبد اٌؼ١ٍّخ.

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼبِخ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ ٌٍى١ّ١بء   -1ط

ؾبوً إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌّشرجطخ ثبٌزشو١ت اٌزسٞ ٚاٌى١ّ١بء اٌؾشاس٠خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

  ٚاٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌىٙشثبئ١خ 

  -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اعزخذاَ ٚعبئً اال٠نبػ اٌّزٛفشح ٚاالِضٍخ اٌمش٠جخ ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ.هش٠مخ اٌّؾبمشح اٌّؼزّذح ِغ 

اٌطٍت ِٓ اٌطالة ثزغ١ٙض ثؾش ِقغشػٓ ِٛمٛع اٌّؾبمشح ثئعزخذاَ االٔزشٔذ اٚ ِٓ اٌىزت اٌّزٛفشح 

 فٟ اٌى١ٍخ.

١غ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا ٌّٛام

 .ِؾذدح

هش٠مخ إٌّبلؾخ اٌّؼزّذح ػٍٝ رٛع١ٗ االعئٍخ ٌٍطالة ٚاالعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجٍُٙ ِغ رقؾ١ؼ ٚامبفخ 

 اٌّؼٍِٛبد.

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؾٙش٠خ ٚف١بغخ اعئٍخ رزٕبعت ِغ وبفخ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ.

 ٚإٌؾبهبد اٌؼ١ٍّخ رٛع١ٗ االعئٍخ اٌؾف٠ٛخ ٌٍطالةإػطبء اٌطالة دسعبد فٟ ؽبٌخ أغبص ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -
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 تٍُح انًمشس-11

اسى انٕحذج / أٔ  يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى

تعريف الطالب بالكيمياء  5 1
 العامة 

ايرحاَاخ ٌٕيٍح  السبورة والداتا شو  الكيمياء العامةمقدمة عن 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 
تعريف الطالب بالتطور  5 2

 الحاصل في التركيب الذري
 = السبورة والداتا شو  نماذج ثومسون ورذرفورد

تعريف الطالب بالتطور في  5 3
 تركيب الذرة

 

 = السبورة والداتا شو  الذريةالتكلم عن النماذج 

تعريف الطالب بالترتيب  5 4
 االلكتروني

 

الترتيب االلكتروني للذرات 
 وشرح الحاالت الشاذة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باعداد الكم  5 5
 االربعة

 

تحديد اىمية اعداد الكم 
 وكيفية تحديدىا

 = السبورة والداتا شو 

بالجدول تعريف الطالب  5 6
 الدوري

 

التكلم عن الجدول الدوري 
 وتاريخ تطويره واىميتو

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالخصائص  5 7
 الدورية في الجدول الدوري

شرح اىم الخصائص الدورية 
للعناصر وكيفية تغييرىا في 

 الجدول الدوري

 = السبورة والداتا شو 

 تعريف الطالب بالحجب 5 8
 

الحجب االلكتروني تعريف 
وكيفية اجراء الحسابات 

 الستخراجو

 = السبورة والداتا شو 

حل بعض االسئلة المتعلقة  اسئلة وواجبات 5 9
بالحجب والترتيب االلكتروني 

 للذرات

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  امتحان الشهر االول امتحان 5 11

تعريف الطالب بالكيمياء  5 11
 التحليلية

مقدمة في الكيمياء التحليلة 
 واىميتها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالقوانين  5 12
 الرياضية للكيمياء التحليلية 

شرح القوانين الرياضية 
 للكيمياء التحليلة

 = السبورة والداتا شو 

شرح التحليل الحجمي  تعريف الطالب بالتسحيحات  5 13
 وانواعو  

 = السبورة والداتا شو 



 39 

تعريف الطالب بمنحنيات  5 14
التسحيح والدالئل 

 المستخدمة

منحنيات التسحيح انواعها 
 اىميتها ودالئل التسحيح

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  امتحان الشهر الثاني امتحان 5 15

تعريف الطالب بالكيمياء  5 16
 الحرارية

الكيمياء الحرارية التكلم عن 
 وانواع التفاعالت الحرارية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب  بالقوانين  5 17
 الخاصة بالكيمياء الحرارية

شرح القوانين الحرارية المهمة 
 وفائدتها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بسرعة التفاعل  5 18
 الكيميائي

تعريف سرعة التفاعل 
والعوامل المؤثرة الكيميائي 

 عليو

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بقانون سرعة  5 19
 التفاعل الكيميائي

اشتقاق قانون سرعة التفاعل 
الكيميائي وكيفية تغيير سرعة 
 التفاعل مع عدد من العوامل

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتوازن  5 21
 الكيميائي

تعريف التوازن الكيميائي واىم 
 العوامل المؤثرة عليو 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بقاعدة لي  5 21
 شاتليو براون

اىمية قاعدة لي شاتليو 
وتعريفها وكيف يتم تطبيقها ع 

 التوازن الكيميائي

 = السبورة والداتا شو 

 اسئلة اضافية 5 22
 

تزويد الطالب بمجموعة من 
االسئلة تخص سرعة التفاعل 

 والتوازن الكيميائي 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالكيمياء  5 23
 الكهربائية

مقدمة عن الكيمياء الكهربائية 
 وفروعها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باالكسدة  5 24
 واالختزال

دراسة تفاعالت االكسدة 
واالختزال واىميتها في 

 الكيمياء الكهربائية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالقوة الدافعة  5 25
 الكهربائية

 

 
القوة الدافعة الكهربائية وكيفية 

 التعبير عن الخاليا 

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  امتحان الشهر الثالث امتحان 5 26

 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1      

2      
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 انثٍُح انرحرٍح-12

 الكيمياء العامة لطلبة الفيزياء وعلوم احلياة ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 اساسيات الكيمياء العامة ادلديرية العامة للتدريب التقين وادلناىج ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
General Chemistry Raymond Tchang 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -13

           

            ِضً االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد أٚ ِشاعغ اإلٔزشٔذ، ٚاٌزغ١١شاد فٟ  اٌّؾزٜٛ وٕز١غخ 

 .ٌألثؾبس اٌغذ٠ذح فٟ ِغبي اٌذساعخ

  . ٌزط٠ٛش اٌّمشس ٚاعزشار١غ١برٗ ٌٍّمشس اٌذساعٟ اٌجؾٛس اٌزغش٠ج١خ فٟ هشائك اٌزذس٠ظ

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3      
4      
5      
6      
7      
8      
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 كهٍح انؼهٕو خايؼح دٌانى انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

جيلوجيا النفط والمعادن/علوم الكيمياء /علوم /الفيزياء علوم / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2
 الرياضيات /علوم الحاسبات/ علوم الحياة

 
 /101PHAL اٌٍغخ اٌؼشث١خ اسى / سيض انًمشس-3

 اخز١بسٞاعجبسٞ ،  أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 فقٍٟ ٚعٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ فٟ االعجٛع( 2اعجٛع ) 31عبػخ خالي  61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

 انهغٌٕح ٔانُحٌٕح ءخؼم انطهثح لادسٌٍ ػهى انرؼثٍش ٔانكراتح تظٕسج خانٍح يٍ األخطا -أال
 ذضٌٔذ انطهثح تًدًٕػح يٍ انمٕاػذ االيالئٍح نؼثؾ طحح كراتاذٓى   -ثاٍَا

 
 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصفالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 ذًكٍٍ انطهثح يٍ فٓى تؼغ لٕاػذ انهغح ػُذ انكراتح ٔانرؼثٍش انشفٕي ٔانرحشٌشي. -1أ  

 يساػذج انطهثح ػهى ذمٌٕح يٓاساخ انحفع ٔانرزكش ٔاسرشخاع انًؼهٕياخ. -2أ 

اكساب انطهثح انمذسج ػهى ذمٌٕى اَفسٓى راذٍاً يٍ خالل ذذسٌثٓى ػهى اكرشاف االخطاء  -3أ 

 ٔذظٌٕثٓا.

 ذذسٌة انطهثح ػهى اسرؼًال االنفاظ ٔاندًم اسرؼًاالً طحٍحاً يٍ غٍش ذكهف ٔخٓذ. -4أ

  -5أ

    -6أ
  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ذذسٌة انطهثح ػهى يٓاساخ ٔفٍ االنماء ٔانرؼثٍش. - 1ة

 اكساب انطهثح تؼغ يٓاساخ ٔفٌُٕ األدب. - 2ة

 ذذسٌة انطهثح ػهى اذماٌ انخؾ ٔانكراتح. - 3ة

    -4ة

 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ؽشٌمح انؼظف انزًُْ  -2ٔانحٕاس ٔانًشاسكح،  ؽشٌمح انًحاػشج ٔذفؼٍم دٔس انًُالشح -1)

 ؽشٌمح االسرمشاء( -3ٔاالكرشاف ٔاالسرُراج، 
 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخرثاساخ انشٓشٌح.( -3االخرثاساخ انشفٌٕح،  -2انًشاسكح انٍٕيٍح ٔانحؼٕس،  -1)
 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اػذاد خٍم ٔاػً ٔيحة نرشاثّ ٔنغرّ انؼشتٍح. -1ط

 .  ذذسٌة انطهثح  ػهى ذزٔق فٌُٕ انهغح ٔاالدب -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ؽشٌمح انؼظف انزًُْ  -2ؽشٌمح انًحاػشاخ ٔذفؼٍم دٔس انًُالشح ٔانحٕاس ٔانًشاسكح،  -1)

 ؽشٌمح االسرمشاء( -3ٔاالكرشاف ٔاالسرُراج، 

 هشائك اٌزم١١ُ    
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 االخرثاساخ انشٓشٌح.( -3االخرثاساخ انشفٌٕح،  -2انًشاسكح انٍٕيٍح ٔانحؼٕس،  -1)

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌفقً اٌذساعٟ االٚي                          ث١ٕخ اٌّمشس .14

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى اسى انٕحذج / أٔ انًٕػٕع

األسبوع 
 األول

ذًكٍٍ انطهثح يٍ فٓى  ساػح 2

تؼغ لٕاػذ انهغح ػُذ 

انكراتح ٔانرؼثٍش 

 انشفٕي ٔانرحشٌشي.

يساػذج انطهثح  -2أ 

ػهى ذمٌٕح يٓاساخ 

انحفع ٔانرزكش 

 ٔاسرشخاع انًؼهٕياخ.

اكساب انطهثح  -3أ 

انمذسج ػهى ذمٌٕى 

اَفسٓى راذٍاً يٍ خالل 

ذذسٌثٓى ػهى اكرشاف 

 االخطاء ٔذظٌٕثٓا.

ذذسٌة انطهثح ػهى  -4أ

اسرؼًال االنفاظ ٔاندًم 

اسرؼًاالً طحٍحاً يٍ 

 غٍش ذكهف ٔخٓذ.

العربٌة  توضٌح أهمٌة اللغة
 وفوائدها بالنسبة للطالب الجامعً.

حفظ وتفسٌر وتحلٌل أول  اللغة،
عشرة آٌات من سورة الكهف مع 

بٌان فضل السور ة وسبب 
 تسمٌتها.

ؽشٌمح انًحاػشج 

ٔذفؼٍم دٔس 

انًُالشح 

ٔانحٕاس 

 ٔانًشاسكح

انرحؼٍش 

)االيرحاٌ انٍٕيً

 انشفًٓ(

االسبوع 
 الثانً

حفظ وتفسٌر وتحلٌل  اللغة،  
ثالثة آٌات من سورة الحجرات 
مع بٌان فضل السور ة وسبب 

 تسمٌتها.

  

االسبوع 
 الثالث

، حفظ وتحلٌل ثالثة عشر االدب  
سطراً  من قصٌدة سفر اٌوب 

فً الشعر الحر  للشاعر 
العراقً بدر شاكر السٌاب مع 

  حٌاة الشاعر.

  

األسبوع 
 الرابع

ثمانٌة ، حفظ وتحلٌل االدب  
ابٌات فً  الحماس للشاعر ابً 

الطٌب المتنبً مع حٌاة 
 الشاعر.

  

االسبوع 
 الخامس

 قواعد اللغة العربٌة وأهمٌتها  
معرفة اقسام الكالم)االسم 

والفعل والحرف(واهم 
 عالماتها.

  

األسبوع 
 السادس

،) العلم (  قواعد اللغة العربٌة  
شرح موضوع )اسم العلم واالسم 

 مع األمثلة.المركب( 

  

األسبوع 
 السابع

، قواعد اللغة العربٌة  
)الضمائر(شرح 

موضوع)ضمائر الرفع 
 والنصب والجر(.

  

األسبوع 
 الثامن

   امتحان الشهر االول  

األسبوع 
 التاسع

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )اسماء االشارة( مع 

 األمثلة وحاالت االعراب.

  

األسبوع 
 العاشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )المعرف باإلضافة( 
 مع األمثلة وحاالت االعراب.
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األسبوع 
الحادي 

 عشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )الحال(معرفة الحال 

وصاحبها وما هً انواع الحال مع 
 األمثلة وحاالت االعراب.

  

االسبوع 
 الثانً عشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )العدد(معرفة تمٌز 

العدد وماهً  اقسام العدد مع 
 األمثلة وحاالت االعراب.

  

األسبوع 
 الثالث عشر

عالمات  ،األمالء فً اللغة العربٌة  
 .الترقيم واهميتها في المغة العربية

  

األسبوع 
 الرابع عشر

   امتحان الشهر الثانً  
االسبوع 
الخامس 

 عشر

   

 االمتحان النـظــري             
  

 

 

 

     

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
 انفظم انذساسً انثاًَ

 اسى انٕحذج / أٔ انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى

األسبوع 
 األول

حفظ وتفسٌر وتحلٌل  اللغة،  
سورة )الضحى( مع توضٌح 

 مدلوالت السورة الكرٌمة.

  

االسبوع 
 الثانً

، حفظ وتحلٌل ثمانٌة األدب  
ابٌات من قصٌدة )كن 

 بلسماً(للشاعر اٌلٌا ابً ماضً.

  

االسبوع 
 الثالث

، كتابة األمالء فً اللغة العربٌة  
 الهمزة المتوسطة والمتطرفة.

  

األسبوع 
 الرابع

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )بناء الفعل الماضً(  

 اإلعراب.مع االمثلة وحاالت 

  

االسبوع 
 الخامس

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )الفعل المضارع( مع 

 االمثلة وحاالت اإلعراب.

  

األسبوع 
 السادس

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )فعل األمر( مع 
 االمثلة وحاالت اإلعراب.

  

األسبوع 
 السابع

   امتحان الشهر األول  

األسبوع 
 الثامن

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع)المبتدأ والخبر(   تقدٌم 
وتأخٌر المبتدأ والخبر ، وماهً 

 انواع الخبر.

  

األسبوع 
 التاسع

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )كان واخواتها( مع 

 االمثلة وحاالت اإلعراب..

  

األسبوع 
 العاشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )إن واخواتها( مع 
 االمثلة وحاالت اإلعراب..  

  

األسبوع 
الحادي 

 عشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )الفاعل( مع االمثلة 

 وحاالت اإلعراب.
  

االسبوع 
 الثانً عشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )المفعول به( مع 

 االمثلة وحاالت اإلعراب.
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 انثٍُح انرحرٍح -11

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ششذ اتٍ ػمٍم فً انُحٕ /يحً انذٌٍ ػثذ انحًٍذ ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 انثالغح ٔانرطثٍك  /احًذ يطهٕب

 اػشاب انمشآٌ  / تٓدد ػثذ انٕاحذ
 الكافي في االمالء والترقيم/ جمال عبد العزيز احمد 

 جواىر االدب/ احمد الهاشمي

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -11

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األسبوع 
 الثالث عشر

، شرح قواعد اللغة العربٌة  
موضوع )نائب الفاعل( مع 

 االمثلة وحاالت اإلعراب.
  

األسبوع 
 الرابع عشر

   امتحان الشهر الثاني  
االسبوع 
الخامس 

 عشر

   االمتحان النـظــري  
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 دٌانىكهٍح انؼهٕو خايؼح  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

جيلوجيا النفط والمعادن/علوم الكيمياء /علوم /الفيزياء علوم / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2
 الرياضيات /علوم الحاسبات/ علوم الحياة

 
 /104PHHRP ؽمٛق االٔغبْ اسى / سيض انًمشس-3

 اعجبسٞ ، اخز١بسٞ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 فقٍٟ ٚعٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ فٟ االعجٛع( 2اعجٛع ) 31عبػخ خالي  61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

 بموضوع حقوق االنسان . ياعداد جيل واع -اوالا 

 تنمية وعي الطالب الثقافي . -ثانياا 

القرارات والمواثيق والصكوك الدولية في موضوعة حقوق مواكبة الطالب عمى تجارب االمم واالطالع عمى اهم  -ثالثاا 
 االنسان.

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 ذًكٍٍ انطهثح يٍ فٓى يثادئ حمٕق االَساٌ ٔانحشٌح ٔانذًٌمشاؽٍح. -1أ  

 يساػذج انطهثح ػهى االًٌاٌ تًثادئ حمٕق االَساٌ ٔانحشٌح ٔانذًٌمشاؽٍح ٔانذفاع ػُٓا. -2أ 

 اكساب انطهثح انمذسج ػهى   -3أ 

 ذذسٌة انطهثح ػهى يًاسسح انحشٌح ٔانذًٌمشاؽٍح فً انًدال انسٍاسً ٔاالخرًاػً. -4أ

  -5أ

    -6أ
  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ذذسٌة انطهثح ػهى ذطثٍك حمٕق االَساٌ ٔانحشٌح ٔانذًٌمشاؽٍح فً انحٍاج انٍٕيٍح. . - 1ة

 اكساب انطهثح تؼغ يٓاساخ ٔفٌُٕ األدب. - 2ة

 ذذسٌة انطهثح ػهى اذماٌ انخؾ ٔانكراتح. - 3ة

    -4ة

 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ؽشٌمح انؼظف انزًُْ      -2ٔانًشاسكح، ؽشٌمح انًحاػشج ٔذفؼٍم دٔس انًُالشح ٔانحٕاس  -1)

 انؼشع -4دساسح انحانح،  -3
 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخرثاساخ انشٓشٌح.( -3االخرثاساخ انشفٌٕح،  -2انًشاسكح انٍٕيٍح ٔانحؼٕس،  -1)
 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط
تكمن اهمية مادة حقوق االنسان من خالل دراسة الطالب الهم الحقوق التي ضمنتها له الشريعة االسالمية  -1ج

فضال عن معرفة الطالب لممواثيق الدولية التي صدرت  2005والدساتير العراقية ال سيما الدستور النافذ لسنة 
 .بخصوص حقوق االنسان 

في تطبيقها في الحياة السياسة ة التي سبقتنا لالستفادة منها اطالع الطالب عمى التجارب الديمقراطي  -2ج
  واالجتماعية.

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ؽشٌمح انؼظف  -2ؽشٌمح انًحاػشاخ ٔذفؼٍم دٔس انًُالشح ٔانحٕاس ٔانًشاسكح،  -1)

 انزًُْ ٔاالكرشاف ٔاالسرُراج.
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 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخرثاساخ انشٓشٌح.( -3االخرثاساخ انشفٌٕح،  -2ٔانحؼٕس، انًشاسكح انٍٕيٍح  -1)

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 تٍُح انًمشس-11

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
 انفظم انذساسً االٔل

 اسى انٕحذج / أٔ انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى

 األسبوع األول

فٓى ٔذؼشٌف حمٕق  -1 ساػح 2

االَساٌ فً انهغح 

 ٔاالططالذ

يؼشفح يفٕٓو حمٕق  -2

االَساٌ فً انؼظٕس 

 انمذًٌح ٔانحذٌثح

 بحقوق التعريف -: االول المبحث 

، اإلنسان حقوق تعريف االنسان،

-  اإلنسان تعريف -قالح تعريف

 (اإلنسان حقوق مفهوم تعريف

ؽشٌمح انًحاػشج 

ٔذفؼٍم دٔس 

انًُالشح ٔانحٕاس 

 ٔانًشاسكح

انرحؼٍش 

)االيرحاٌ انٍٕيً

 انشفًٓ(

 االسبوع الثانً

  اإلنسان حقوق دراسة اىمية  

 مفهوم،  االنسان حقوق خصائص

 االنسان. حقوق

  

 االسبوع الثالث

 التاريخي التطور:- الثاني المبحث  

 اإلنسان لحقوق

 وادي حضارات في اإلنسان حقوق

 و اوركاجينا قانون ) الرافدين
 قانون.عشتار لبت قانون . اورنمو

 شريعة قانون اشنونا مملكة

 .(حمورابي

  

 األسبوع الرابع

 اإلنسان حقوق -:الثالث المبحث  

 االخرى القديمة الحضارات في

، والصينة الهندية الحضارة)

 الحضارةو  ،الفرعونية مصر حضارة

 .(الرومانية والحضارة ةاليوناني

  

 االسبوع الخامس

 و  اإلسالم في اإلنسان حقوق  
 والحقوق والمرأة الطفل حقوق

 واالقتصادية االجتماعية

 .والسياسية

  

 األسبوع السادس

 اإلنسان حقوق -:الثالث المبحث  

 الوسطى العصور في

 الشرائع في اإلنسان حقوق

 .السماوية

 الديانة في و ةاليهودي الديانة في

 .المسيحية

 مستوى على االنسان حقوق

 .الحديثة والشرعيات الثورات

  

   األول الشهر امتحان   األسبوع السابع

   بحقوق االعتراف -:الرابع المبحث   األسبوع الثامن
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 الدولي المستوى على االنسان

 بحقوق الدولي االعتراف مراحل

 االقليمي االعتراف االنسان

 على االنسان بحقوق المعاصر

 المستوى و االوربي المستوى

 االفريقي والمستوى االمريكي

 . واالسالمي العربي والمستوى

 األسبوع التاسع

 نشوء -:الخامس المبحث  

 ودورىا الحكومية غير المنظمات

 اللجنة) االنسان حقوق مجال في

 منظمة االحمر، للصليب الدولية

 حقوق مراقبة منظمة الدولية، العفو

 لمراقبة العربية المنظمة االنسان،

 .(االنسان حقوف

  

 األسبوع العاشر

 انًٕاثٍك فً االَساٌ حمٕق  
 ٔااللهًٍٍح انذٔنٍح

 االػالٌ)انٕؽٍُح ٔانرششٌؼاخ
 االَساٌ، نحمٕق انؼانًً
 انؼٓذٌٍٍ فً االَساٌ حمٕق

 .(انذٔنٍٍٍ

  

األسبوع الحادي 
 عشر

 حقوق اجيال -:السادس المبحث  

 جيل ىو االول الجيل) االنسان

 والسياسية، المدنية الحقوق

 الحقوق جيل ىو الثاني والجيل

 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية

 الحقوق جيل ىو الثالث والجيل

 (.الجديدة

  

االسبوع الثانً 
 عشر

 حمٕق -:انساتغ انًثحث  
 انًٕاثٍك فً االَساٌ

 االٔستٍح االذفالٍح)االلهًٍٍح
 نؼاو االَساٌ نحمٕق

 االيشٌكٍح االذفالٍح()0591
 نؼاو االَساٌ نحمٕق

 االفشٌمً انًٍثاق()0595
( 0590 نؼاو االَساٌ نحمٕق

 نحمٕق انؼشتً انًٍثاق)
 (.0551 نؼاو االَساٌ

  

األسبوع الثالث 
 عشر

 انرششٌؼاخ فً االَساٌ حمٕق  
 انذٔنح طؼٍذ ػهى)انٕؽٍُح
 .(انؼشالٍح

  



 52 

األسبوع الرابع 
 عشر

   امتحان الشهر الثانً  

االسبوع الخامس 
 عشر

   

                      
 االمتحان النـظــري

  

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
 انفظم انذساسً انثاًَ

 اسى انٕحذج / أٔ انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى

 األسبوع األول

الديمقراطية، مفهوم تعريف   
الديمقراطية، التطور التاريخي 

للديمقراطية، مميزات 
 الديمقراطية.

  

 االسبوع الثانً

الديمقراطية -انواع الديمقراطية)أوالا   
الديمقراطية -المباشرة ، ثانياً 

أ -التمثيلية)النيابية( وتقسم إلى:
 -الديمقراطية شبة المباشرة، ب

واىم الديمقراطية غير المباشرة، 
 مميزاتها وعيوبها.

  

 االسبوع الثالث

ركائز الديمقراطية)الحرية، الكرامة   
االنسانية وحقوق االنسان، المساواة 

والعدالة، المشاركة السياسية، 
التعددية السياسية، االنتخابات، حق 

االكثرية وحماية حقوق االقلية، 
الفصل بين السلطات، الشفافية 

 والمساءلة(

  

 الرابعاألسبوع 

االنتخابات، اساليب االنتخابات،   
القيد  -ب–قيد الكفاءة  -)أ

 المالي(.

  

 االسبوع الخامس

اىم القواعد والمبادئ العامة   
للديمقراطية)سيادة القانون العام 
الدستور، تداول السلطة سلمياً، 
سيطرة المدنيين على المؤسسة 
العسكرية، حرية االعالم مؤسسات 

المدني، التعددية المجتمع 
السياسية، فصل السلطات، حكم 

 االكثرية(.

  

 األسبوع السادس

األليات العامة للديمقراطية)االستفتاء   
الشعبي، االقتراع العام، االنتخابات 
المباشرة وغير المباشرة، استطالع 

 الرأي العام(.

  

 األسبوع السابع

الديمقراطية في العراق)الجذور   
الحضارية للديمقراطية في 

 -0591العهد الملكي -أ-العراق(:)
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 انثٍُح انرحرٍح -11

والتطبيق ، تأليف الدكتور  ظريةاالنسان بين النالكتب المنهجية :حقوق  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 عمي يوسف الشكري.

 
 المصادر الخارجية : ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

، محاضرات في الحريات العامة لمدكتور صالح 2005الدستور العراقي لسنة 
 جواد الكاظم, التشريعات االنتخابية في العراق لمدكتور رعد ماجي الجدة .

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 

العهد  -ب-وما قبلو 0599
 (.0591 -0599الجمهوري 

   امتحان الشهر االول   األسبوع الثامن

 األسبوع التاسع

االنتخابات)االقتراع العام واالقتراع   
 المقيد، االنتخابات المباشرة وغير

المباشرة، الشرعية الدستورية 
لالنتخابات، الدوائر االنتخابية، 

 الناخبون، المرشحون لالنتخابات(

  

 األسبوع العاشر

ذمٍى انُظاو   

انذًٌمشاؽً)اٌداتٍاخ انُظاو 

انذًٌمشاؽً ٔيحاسُّ، سهثٍاخ 

انُظاو انذًٌمشاؽً ٔيسأئّ، 

يشاحم ذطثٍك انُظاو 

انذًٌمشاؽً فً انؼشاق، اْى 

انرً طذسج فً انذسرٕس  انًٕاد

 (9119انؼشالً نهؼاو 

  

األسبوع الحادي 
 عشر

الفساد االداري)انواع الفساد   
 االداري(

  

االسبوع الثانً 
 عشر

اسثاب انفساد االداسي )يؼاندح   

 اسثاب انفساد االداسي(
  

األسبوع الثالث 
 عشر

شرح بعض المصطلحات   
السياسية )الدستور، الفصل 

السلطات، النظام الرئاسي، بين 
النظام البرلماني، االتحاد 

الفيدرالي، االتحاد 

 .الكونفدرالي، االمبريالية(

  

األسبوع الرابع 
 عشر

   انثاًَ انشٓش ايرحاٌ  
االسبوع الخامس 

 عشر
   النـظــري االمتحان  
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  خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً-12
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 

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.

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /105PHMPMا١ٌّىب١ٔه ٚخٛاؿ اٌّبدح  اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

ٚخٛاؿ اٌّبدح ٠ٙذف اٌّمشسإٌٝ رض٠ٚذ اٌطالة ثّؼٍِٛبد ِٚٙبساد ا١ٌّىب١ٔه ٚػاللخ االعغبَ ٚؽشوزٙب 

اٌزٟ ٠غزفبد ِٕٙب اٌطبٌت ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ اٌّزمذِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؤٍ٘ٙٗ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ 

 .اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عٛف ٠غزّشْٚ فٟ دساعخ  ا١ٌّىب١ٔه ٚخٛاؿ اٌّبدح 
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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
ٌّٛمٛػبد ١ِىب١ٔه االعغبَ ٚؽشوزٙب ٚخٛاؿ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ 

  اٌّبدح.

ٌزطج١مبد ١ِىب١ٔى١بد االعغبَ  ٚاعشاء اٌزغبسة رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 اٌؼ١ٍّٗ اٌّخزٍفٗ .

العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌف١ض٠بئ١ٗ االعبع١ٗ فٟ ا١ٌّىب١ٔه رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

 . ٚاعزخذاِٙب  فٟ ؽً اٌّغبئً

    
  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛشِٙبساد    - 3ة 
    
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

   .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش   -

رزطٍت   ؽً اٌّغبئً  اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ رٛع١ٗ اعئٍٗ ٌٍطالة ٚ  -

 .اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ 

 . رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  ٌؾً اٌّغبئً  ا١ٌّىب١ٔى١ٗ اٌزٟ اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ -     

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ  -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .  إٌظشٞاٌّشرجطخ ثبالهبسغبئً ا١ٌّىب١ٔى١ٗ ؽً اٌّ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطالة ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

اعزخذاَ اٌطشق اٌف١ض٠بئ١ٗ ا١ٌّىب١ٔى١ٗ اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌفشٚع اٌّخزٍفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 ٌٍف١ض٠بء

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

زؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌّؾبوً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت  فٟ اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّٗ ِٚزبثؼخ ؽٍٙب ػٓ هش٠ك اٌ -

 االٔزشٔذ
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 تٍُح انًمشس-11

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ انساػاخ  االسثٕع 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ذؼشٌف انطانة انكًٍاخ انؼذدٌّ  2 1

 ٔاالذداٍّْ
انكًٍاخ انؼذدٌّ  

 ٔاالذداٍّْ
   ايرحاَاخ ٌٕيٍح  انسثٕسج ٔانذاذا شٕ

   ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 

ذؼشٌف انطانة انؼشب انؼذدي  2 2

 يغ االيثهّ
 =        =          انؼشب انؼذدي

ذؼشٌف انطانة انؼشب االذداًْ  2 3

 يغ االيثهّ
 =       =          انؼشب االذداًْ

ذؼشٌف انطانة انحشكّ ٔانسشػّ   2 4

 ٔانرؼدٍم يغ االيثهّ
انحشكّ ٔانسشػّ 

 ٔانرؼدٍم
              =       = 

ذؼشٌف انطانة انحشكّ فً  2 5

 يسرٕ)انًمزٔفاخ(
 =       =          انحشكّ فً يسرٕ

ذؼشٌف انطانة انسمٕؽ انحش  2 6

 نالخساو
 =       =          انسمٕؽ انحش نالخساو

7 

 
ذؼشٌف اانطانة يفٕٓو انمٕج  2

 ٔلٕاٍٍَ ٍَٕذٍ فً انحشكّ
انمٕج ٔلٕاٍٍَ ٍَٕذٍ فً 

 انحشكّ
         =       = 

ذؼشٌف انطانة تااليثهّ  2 8

 ٔانرطثٍماخ ػهى انمٕج

 =       =          ذطثٍماخ ٔايثهّ

ذؼشٌف انطانة انحشكّ انذائشٌّ  2 9

 االيثهّٔانذٔساٍَّ يغ 

انحشكّ انذائشٌّ 

 ٔانذٔساٍَّ
         =       = 

ايرحاٌ انشٓش االٔل َظشي  2 11

 ٔػًهً

  َظشي ٔػًهً    االيرحاٌ االٔل

ذؼشٌف انطانة انضخى انخطً  2 11

 ٔانضخى انضأي

 =       انسثٕسج ٔانذاذا شٕ انضخى انخطً ٔانضأي

ذؼشٌف انطانة انرظادياخ  2 12

 انطالّٔلإٌَ حفع 

 =       =            انرظادياخ ٔحفع انطالّ

ذؼشٌف انطانة حساب ػضو  2 13

 انمظٕس انزاذً

 =       =            ػضو انمظٕس انزاذً

ذؼشٌف انطانة انشغم ٔانطالّ  2 14

 ٔانمذسِ

 =       =            انشغم ٔانطالّ ٔانمذسِ

  َظشي       انشٓش انثاًَ  ايرحاٌ انشٓش انثاًَ 2 15

ذؼشٌف انطانة يؼادالخ انشغم  2 16

 ٔانطالّ 

 =        انسثٕسج ٔانذاذا شٕ يؼادالخ انشغم ٔانطالّ

ذؼشٌف انطانة ذطثٍماخ ٔايثهّ  2 17

 يحهٕنّ

 =        =            ذطثٍماخ ٔايثهّ

ذؼشٌف انطانة داًٌُك يُظٕيح  2 18

 اندسًٍاخ

داًٌُك يُظٕيح 

 اندسًٍاخ

           =        = 

ذؼشٌف انطانة انطالّ ٔانضخى  2 19

 نًُظٕيح اندسًٍاخ

انطالّ ٔانضخى نًُظٕيح 

 خسًٍاخ

           =        = 

ذؼشٌف انطانة انحشكّ انرٕافمٍّ  2 21

 انثسٍطّ

 =        =            انحشكّ انرٕافمٍّ انثسٍطّ

 =        =           يؼادالخ انحشكّ انرٕافمٍّ ذؼشٌف انطانة يؼادالخ انحشكّ  2 21
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11-  

   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 1- principle of physics (jerry marion & William 

hornyak) 

2-Univesity physics by francis others 1982 

 

 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
1- physics by Alenso & Finn  1981 

بوش و جيرد  -اساسيات الفيزياء  ترجمة ف -2  

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

الفيزياء الجامعيه تاليف فريذريك & ايوجين -1 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 

 الطبعه الثالثه الذار الذوليه / مصر  2008
  

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 اٌّبدح.١ِىب١ٔه االعغبَ ٚخٛاؿ فٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

 

 

 

 انثسٍطّ انرٕافمٍّ انثسٍطّ

  َظشي        انشٓش انثانث ايرحاٌ انشٓش انثانث 2 22

ذؼشٌف انطانة انثُذٔل انثسٍؾ  2 23

 يغ االيثهّ

 =        انسثٕسج ٔانذاذا شٕ انثُذٔل انثسٍؾ

ذؼشٌف انطانة ذطثٍماخ  2 24

 يٍكاٍَكٍّ يخرهفّ 

 =        =           ذطثٍماخ ٔايثهّ

ذؼشٌف انطانة ششذ ػٍ خٕاص  2 25

 انًادج

 =        =           خٕاص انًادج

ذؼشٌف انطانة انمٕاػذ االساسٍّ  2 26

نخٕاص انًادج )تاسكال , 

 اسخًٍذط(

 =        =           لاػح اسكال ٔاسخًٍذط

ذؼشٌف انطانة يفٕٓو يؼادنح  2 27

 تشَٕنً ٔيؼادنح االسرًشاسٌّ

يؼادنح تشَٕنً 

 ٔاالسرًشاسٌّ

          =        = 

ذؼشٌف انطانة انهضٔخّ  2 28

 ٔانًشَّٔ ٔانشذ انسطحً

انهضٔخح ٔانًشَّٔ ٔانشذ 

 انسطحً

          =        = 

ذؼشٌف انطانة يؼايم ٌَٕك يغ  2 29

 ايثهّ ػايّ

 =        =           ٌَٕك يغ االيثهّيؼايم 

ايرحاٌ انشٓش انشاتغ َظشي  2 31

 ٔػًهً

  َظشي ٔػًهً   ايرحاٌ انشٓش انشاتغ
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

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

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

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ عبِؼٗ/  اٌؼٍَٛ و١ٍخ انرؼهًٍٍح انًؤسسح -1

جيلوجيا النفط والمعادن/علوم الكيمياء /علوم /الفيزياء علوم / انًشكض  انؼهًً انمسى-2
 الرياضيات /علوم الحاسبات/ علوم الحياة

 
 102PHEL / االٔى١ٍض٠خ اٌٍغخ انًمشس / سيض اسى-3

 اعجبسٞ/اعجٛػٟ انًراحح انحؼٕس أشكال-4

 فقٍٟ / انسُح انفظم-5

 فمو ٔظشٞ 61 )انكهً( انذساسٍح انساػاخ ػذد-6

 1/9/2119 انٕطف ْزا إػذاد ذاسٌخ-7

 انًمشس أْذاف-8

 اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّقطٍؾبد اُ٘ ػٍٝ اٌزؼشف ِٓ اٌطبٌت رّى١ٓ .1

   اٌؼبٌُ فٟ اٌؾبفً اٌزطٛس ِغ ثبٔغغبَ ٚػ١ٍّب اوبد١ّ٠ب اٌطبٌت رب١ً٘ ػٍٝ اٌؼًّ .2

  اٌطالة ٌذٜ اٌجؾض١خ اٌّٙبساد رط٠ٛش ٚ .3

  ٌٍطبٌت ٚاٌغّؼ١خ اٌٍفظ١خ اٌمذساد رؾغ١ٓ ػٍٝ اٌؼًّ .4

 االٔى١ٍض٠خ ثبٌٍغخ ٚاٌزؾذس اٌّمبالد وزبثخ ػٍٝ لبدساً  اٌطبٌت ٠ىْٛ اْ .5

 
 
 

 
 ٔانرمٍٍى ٔانرؼهى انرؼهٍى ٔؽشائك انًمشس يخشخاخ-9
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   اٌّؼشف١خ األ٘ذاف -أ

  اٌف١ض٠بء ػٍُ فٟ اٌّقطٍؾبد ثبُ٘ ٍُِ اٌطبٌت ٠قجؼ اْ-1أ

 اْ ٠ىْٛ لبدس ػٍٝ وزبثخ اٌّمبالد -2أ

 اْ ٠شرغً اٌؾذ٠ش فٟ اٞ ِٛمٛع -3أ

 ا١ٔىْٛ اعزّبػٗ ٌٍّؾبدصبد ع١ذ-4أ
 

 . ثبٌّمشس اٌخبفخ اٌّٙبسار١خ األ٘ذاف  - ة

 اٌطبٌت  لذسح ؽغت ِٙبساد- 1ة

 اٌؼب١ٌخ اٌزفى١ش ِٙبساد - 2ة

 اٌزؼٍُ فٟ إٌمذ  - 3ة

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ هشائك     

 
  اٌّؾبظشاد هش٠مخ
 اٌطالث١ٗ اٌّغب١ِغ هش٠مخ
 اٌالفف١خ ٚإٌؾبهبد اٌجؾٛس هش٠مٗ

 
 

  اٌزم١١ُ هشائك     

 
 ٚإٌٙبئ١ٗ اٌفق١ٍٗ االِزؾبٔبد هش٠مٗ

  اٌج١ز١ٗ اٌٛاعجبد
 اٌّؾبظش اصٕبء إٌؾبه

 
 
  ٚاٌم١ّ١خ اٌٛعذا١ٔخ األ٘ذاف -ط

  اٌزٕٟ٘ اٌؼقف-1ط

 ٚؽٍٙب إٌّطك ٠ٍٍّغبئً اٌزؾ١ًٍ-2ط
  

  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ هشائك    

 ٚاٌؼ١ٍّخ إٌظش٠خ اٌّؾبظشاد
 اٌجؾض١خ اٌطشق
 االٌىزشٟٚٔ اٌزؼٍُ

 
 
 
  اٌزم١١ُ هشائك   

 ٚإٌٙبئ١ٗ اٌفق١ٍٗ االِزؾبٔبد هش٠مٗ
  اٌج١ز١ٗ اٌٛاعجبد
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 اٌّؾبظش اصٕبء إٌؾبه
 اٌؼ١ٍّخ االخزجبساد

 
 (. اٌؾخقٟ ٚاٌزطٛس اٌزٛظ١ف ثمبث١ٍخ اٌّزؼٍمخ األخشٜ اٌّٙبساد)  إٌّمٌٛخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ اٌّٙبساد - د

  اٌٍفظٟ اٌزٛافً-1د

 اٌغّبػٟ اٌؼًّ-2د

 ٚاٌزطج١ك اٌزؾ١ًٍ-3د

 اٌٛلذ اداسح   -4د
 ٚاٌزٕظ١ُ اٌزخط١و -5د
 

 
 
 
 
 

 

 انًمشس تٍُح .10

 أٚ/  اٌٛؽذح اعُ اٌّطٍٛثخ اٌزؼٍُ ِخشعبد اٌغبػبد األعجٛع
 اٌّٛمٛع

 اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ هش٠مخ

 اٌٝ االٚي

 اٌخبِظ
اٌزؼشف ػٍٝ االصِٕٗ )اٌّنبسع  10

 ٚاٌّبمٟ ٚاٌّنبسع اٌزبَ(

االفؼبي 

 (do,be,haveاٌّغبػذح)

إٌّفٟ ٚاٌغؤاي ٚاالعٛثخ 

 اٌمق١شح

 اٌزؾذس ثطش٠مخ ِؤدثخ

رؼٍُ ثؼل اٌّقطٍؾبد اٌزٝ 

 رخـ اٌؼبٌُ اٌّؾ١و ثٕب 

 اٌزؼج١ش ػٓ اٌشأٞ

 اٌز١ٌّٙذ اعٍٛة أعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 ٚاٌؼشك ٌٍّٛمٛع

 اٌّشاعؼخ ِغ اٌّجبؽش
 ِؼٍِٛبد ِٓ رمذَ ٌّب

 فًٟ اٌخٛك صُ أ٠ٌٍٚخ
 االعبٌع١خ اٌفىشح

 اٌّشاد ٌٍّؼٍِٛخ
 اٌطبٌت أ٠ٌقبٌٙبٚرؾفٌض

 فًٟ اٌّؾبسوخ ػٍٝ
 االعزٕزبط

 

1-ُ١٠ ٌٌ  إٌؾبه رٌك
 ِٓ ٌٍطبٌت اٌقفًٟ
١خ اٌّؾبسوخ خالي ٌِ ٌٍٛ١٠ 

 اٌّؾبمشح فًٟ
١خ االِزؾبٔبد-2 ٌِ  ا١ٌٌٛ

 اٌّفبعئخ
 اٌؾٌٙش٠خ االِزؾبٔبد-3

 اٌّغذٌٚخ
 اٌج١زٟ اٌٛاعت ؽً -4
 

 اٌغبدط
  اٌٝ

 اٌؼبؽش

 ٚاٌّغزّش اٌجغ١و اٌّنبسع صِٓ 10
 اٌؾبٌخ افؼبي اعزخذاَ

 ٌٍّؼٍَٛ ٚاٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي اٌّجٕٟ
 ٚاٌغٍج١ٗ اال٠غبث١خ اٌقفبد

 اٌفؼب١ٌبد رخـ ِقطٍؾبد رؼٍُ
 ١ِٛ٠ب االٔغبْ ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ

 اٌفؼب١ٌبد ؽٛي لق١شح ِؾبدصبد
 اٌطبٌت ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ

 اٌز١ٌّٙذ اعٍٛة أعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 ٚاٌؼشك ٌٍّٛمٛع

 اٌّشاعؼخ ِغ اٌّجبؽش
 ِؼٍِٛبد ِٓ رمذَ ٌّب

 فًٟ اٌخٛك صُ أ٠ٌٍٚخ
 االعبٌع١خ اٌفىشح

 اٌّشاد ٌٍّؼٍِٛخ
 اٌطبٌت أ٠ٌقبٌٙبٚرؾفٌض

 فًٟ اٌّؾبسوخ ػٍٝ
 االعزٕزبط

 

1-ُ١٠ ٌٌ  إٌؾبه رٌك
 ِٓ ٌٍطبٌت اٌقفًٟ
١خ اٌّؾبسوخ خالي ٌِ ٌٍٛ١٠ 

 اٌّؾبمشح فًٟ
١خ االِزؾبٔبد-2 ٌِ  ا١ٌٌٛ

 اٌّفبعئخ
 اٌؾٌٙش٠خ االِزؾبٔبد-3

 اٌّغذٌٚخ
 اٌج١زٟ اٌٛاعت ؽً -4
 

 اٌؾبدٞ
 اٌٝ ػؾش

 اٌخبِظ
 ػؾش

 اٌضِٓ اٌّبمٟ اٌجغ١و ٚاٌّغزّش 10

 صِٓ اٌّبمٟ اٌزبَ

 usedو١ف١خ اعزخذاَ اٌّقطٍؼ 
to  

 اٌز١ٌّٙذ اعٍٛة أعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 ٚاٌؼشك ٌٍّٛمٛع

 اٌّشاعؼخ ِغ اٌّجبؽش
 ِؼٍِٛبد ِٓ رمذَ ٌّب

 فًٟ اٌخٛك صُ أ٠ٌٍٚخ

1-ُ١٠ ٌٌ  إٌؾبه رٌك
 ِٓ ٌٍطبٌت اٌقفًٟ
١خ اٌّؾبسوخ خالي ٌِ ٌٍٛ١٠ 

 اٌّؾبمشح فًٟ
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 ثؼل االفٛاد ٚهش٠مٗ رٍفظٙب

اٌزؼج١ش ػٓ اٌشأٞ فٟ ِٛمٛع 

 ٠خـ اٌؾبٌٗ إٌفغ١خ

و١ف١خ اٌزؼج١ش ثمٛح ػٓ اٌشأٞ 

 ٚالٕبع اٌّمبثً

 االعبٌع١خ اٌفىشح
 اٌّشاد ٌٍّؼٍِٛخ

 اٌطبٌت أ٠ٌقبٌٙبٚرؾفٌض
 فًٟ اٌّؾبسوخ ػٍٝ

 االعزٕزبط
 

١خ االِزؾبٔبد-2 ٌِ  ا١ٌٌٛ
 اٌّفبعئخ

 اٌؾٌٙش٠خ االِزؾبٔبد-3
 اٌّغذٌٚخ

 اٌج١زٟ اٌٛاعت ؽً -4
 

 اٌغبدط
 اٌٝ ػؾش

 اٌؼؾشْٚ

 ٚإٌق١ؾخ ٚاالعزأراْ االػززاس 10
 إٌّٛرع١خ االفؼبي اعزخذاَ
 ِؤدثخ ثطشق ٚاٌؼشك اٌطٍت

 phrasal  verbs االفؼبي رؼٍُ
 اٌٍزٟ اٌّقطٍؾبد اٚ اٌىٍّبد

 ِؼب رأرٟ

 اٌز١ٌّٙذ اعٍٛة أعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 ٚاٌؼشك ٌٍّٛمٛع

 اٌّشاعؼخ ِغ اٌّجبؽش
 ِؼٍِٛبد ِٓ رمذَ ٌّب

 فًٟ اٌخٛك صُ أ٠ٌٍٚخ
 االعبٌع١خ اٌفىشح

 اٌّشاد ٌٍّؼٍِٛخ
 اٌطبٌت أ٠ٌقبٌٙبٚرؾفٌض

 فًٟ اٌّؾبسوخ ػٍٝ
 االعزٕزبط

 

1-ُ١٠ ٌٌ  إٌؾبه رٌك
 ِٓ ٌٍطبٌت اٌقفًٟ
١خ اٌّؾبسوخ خالي ٌِ ٌٍٛ١٠ 

 اٌّؾبمشح فًٟ
١خ االِزؾبٔبد-2 ٌِ  ا١ٌٌٛ

 اٌّفبعئخ
 اٌؾٌٙش٠خ االِزؾبٔبد-3

 اٌّغذٌٚخ
 اٌج١زٟ اٌٛاعت ؽً -4
 

اٌؾبدٞ 

   ٚاٌؼؾشْٚ
 اٌٝ

 اٌخبِظ
 ٚاٌؼؾشْٚ

صِٓ اٌّغزمجً )اٌّغزمجً اٌّغزّش  10

 ٚاٌّزٛلغ اٌؾذٚس(

ِٛمٛع اٌجبدئبد اٚ إٌٙب٠بد 

prefix and suffix 
 و١ف١خ ػشك اٌّمزشؽبد 

 ثؼل االفٛاد ٚهش٠مٗ رٍفظٙب 

 اٌز١ٌّٙذ اعٍٛة أعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 ٚاٌؼشك ٌٍّٛمٛع

 اٌّشاعؼخ ِغ اٌّجبؽش
 ِؼٍِٛبد ِٓ رمذَ ٌّب

 فًٟ اٌخٛك صُ أ٠ٌٍٚخ
 االعبٌع١خ اٌفىشح

 اٌّشاد ٌٍّؼٍِٛخ
 اٌطبٌت أ٠ٌقبٌٙبٚرؾفٌض

 فًٟ اٌّؾبسوخ ػٍٝ
 االعزٕزبط

 

1-ُ١٠ ٌٌ  إٌؾبه رٌك
 ِٓ ٌٍطبٌت اٌقفًٟ
١خ اٌّؾبسوخ خالي ٌِ ٌٍٛ١٠ 

 اٌّؾبمشح فًٟ
١خ االِزؾبٔبد-2 ٌِ  ا١ٌٌٛ

 اٌّفبعئخ
 اٌؾٌٙش٠خ االِزؾبٔبد-3

 اٌّغذٌٚخ
 اٌج١زٟ اٌٛاعت ؽً -4
 

 اٌغبدط
 ٚاٌؼؾشْٚ

 اٌٝ
 اٌضالصْٛ

االعئٍٗ اٌّغزخذِٗ ٌٍؾقٛي ػٍٝ  10

 wh-questionsاٌّؼٍِٛبد 

اٌٛفف)اٌضِبْ ٚاٌّىبْ  

 ….(ٚاالؽخبؿ 

 اٌقفبد

 اٌنشٚف

ثٙب اٌّقطٍؾبد اٌٛاعت االٌّبَ 

ػٕذ اٌذخٛي اٌٝ اٌّزغش اٚ 

 اٌّؾبي اٌزغبس٠خ
 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 

 اٌز١ٌّٙذ اعٍٛة أعزخذاَ
 ٚاٌؼشك ٌٍّٛمٛع

 اٌّشاعؼخ ِغ اٌّجبؽش
 ِؼٍِٛبد ِٓ رمذَ ٌّب

 فًٟ اٌخٛك صُ أ٠ٌٍٚخ
 االعبٌع١خ اٌفىشح

 اٌّشاد ٌٍّؼٍِٛخ
 اٌطبٌت أ٠ٌقبٌٙبٚرؾفٌض

 فًٟ اٌّؾبسوخ ػٍٝ
 االعزٕزبط

 

1-ُ١٠ ٌٌ  إٌؾبه رٌك
 ِٓ ٌٍطبٌت اٌقفًٟ
١خ اٌّؾبسوخ خالي ٌِ ٌٍٛ١٠ 

 اٌّؾبمشح فًٟ
١خ االِزؾبٔبد-2 ٌِ  ا١ٌٌٛ

 اٌّفبعئخ
 اٌؾٌٙش٠خ االِزؾبٔبد-3

 اٌّغذٌٚخ
 اٌج١زٟ اٌٛاعت ؽً -4
 

      
 

  انرحرٍح انثٍُح .11

 

 

  The head way plus Intermediate (SB)  اٌّطٍٛثخ اٌّمشسح اٌىزت ـ1

 The head way plus Intermediate (WB) (  اٌّقبدس) اٌشئ١غ١خ اٌّشاعغ ـ2
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                 ثٙب ٠ٛفٝ اٌزٟ ٚاٌّشاعغ اٌىزت اـ
 ,....  ( اٌزمبس٠ش,  اٌؼ١ٍّخ اٌّغالد) 

 

 ِٛالغ, االٌىزش١ٔٚخ اٌّشاعغ ـ ة
 .... االٔزش١ٔذ

Reading.org 
head way plus website 

 

 
  انذساسً انًمشس ذطٌٕش خطح .12

س٘ب اٌؾبٌٌخ ثبٌّٕب٘ظ ٌٍشلٟ اٌؼب١ٌّخ اٌغبِؼبد فٟ رذس٠غٗ ٠زُ ِب ٌّزبثؼٗ اٌذائُ اٌؾشؿ     ٌٛ ٚاوت ِب ِغ ٚرط ٌٌ 
ًّٟ اٌزطٛس  اٌؼبٌ

 ٚاالعزفبدٖ اٌزؼٍُ اوضش ٠شغت اٌطبٌت ٌغؼً اٌزشف١ٙ١ٗ اٌزؼ١ّ١ٍٗ اٌٛعبئً اعزؼّبي ػٍٝ اٌذائُ اٌؾشؿ
 اٌطبٌت ٌذٜ اٌغّؼ١خ اٌمذساد ٌزؾغ١ٓ وض١شا االعزّبع ِّبسعخ

 .ثبسرغبي ٌٍزىٍُ اٌمبث١ٍٗ ٌزم٠ٛٗ ِغجك رؾن١ش دْٚ ِٛمٛع اٞ فٟ ص١ٍِٗ ٠ؾبدس اْ اٌطبٌت عؼً
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 ٚفف اٌّمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء     انمسى انؼهًً  / انًشكض-2

 201PHMP/  ف١ض٠بء ؽذ٠ضخ  اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ انحؼٕس انًراحح أشكال-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 150 ػذد انساػاخ انذساسٍح )انكهً(-6

 1/9/2019 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف-7     

 أْذاف انًمشس-8

رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٔظش٠بً ٚػ١ٍّبً ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛافٍخ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ ٚاْ ٠ؤدٚا دٚساً ِز١ّضاً فٟ اٌجؾش -

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقٕبػ١خ. ٚاٌؼًّ فٟ إٌّؾأد  

االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ، اٌغٛٔبس ، اٌّفشاط ، فٟ أٙب دخٍذ فٟ وبفخ اٌّغبالد ِضً )اٌؾذ٠ضخ رىّٓ أ١ّ٘خ اٌف١ض٠بء ا-2

 (.وؾف األٚساَ اٌغشهب١ٔخ اٌش١ٔٓ اٌّغٕبه١غٟ ٚغ١ش٘ب 

ٌّٕبرط اٌزس٠خ ٚإ٠غبد ٌٍٕظش٠خ إٌغج١خ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ ٚوزٌه ا.رؼٍُ اٌطبٌت اُ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدٜ األعبع١خ 3

 أقبف الطبس اٌّذاساد ِٚجذا االعزجؼبد ٌجبٌٟٚ ٚلبػذح ٘ٛٔذ ٚوزٌه االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ .

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ّغبالد اٌٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ 

 

 

 

 

 

 

 ٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزن١بً ألُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب

ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚفف 

 اٌجشٔبِظ.؛
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 انًمشس ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍىيخشخاخ -9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 .  ؾذ٠ضخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍف١ض٠بء اٌ -1أ

 . ٕغج١خ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  ٌٍ -2أ

ؼبدالد إ٠غبد أقبف الطبس اٌّذاساد ٚوزٌه رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّ  -3أ

 . إ٠غبد اٌطبلخ ٌّغز٠ٛبد اٌزسح 

 .ٌٍزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ داخً اٌزسح رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌززوش -ِٙبساد اٌّؼشفخ  – 1ة

 ِٙبساد اٌززو١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ٚإٌظش٠خ إٌغج١خ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبألعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع    -

 اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ .

ٚاعزخذاِبرٙب فٟ  اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 اٌّغبالد األخشٜ . 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 ثطشق عجج١خاػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ  -5

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .ؾذ٠ضخٌٍف١ض٠بء اٌ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ  -1ط

 . رطج١ك االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ دساعخ ٚ -2ط

 ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ    ثبٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  اٌف١ض٠بئٟ .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رزطٍت اٌزفى١ش   اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ  -
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 تٍُح انًمشس-10

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 ِؼشفخ ِٓ طٍجخرّى١ٓ اٌ 4 1

ل١بط عشػخ اٌنٛء ِٓ 

  خالي اٌزغبسة 

ِمذِخ ػٓ هج١ؼخ 

اٌنٛء ، اٌزغبسة 

األٌٚٝ ٌم١بط عشػخ 

اٌنٛء ، رغشثخ 

 ِب٠ىٍغٓ ِٚٛسٌٟ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد 

ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ   4 2

رؾ٠ٛالد غب١ٌٍٛ ٚإٌظش٠خ 

  إٌغج١خ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ 

رؼبس٠ف )إٌظش٠خ إٌغج١خ 

اٌخبفخ ، فشم١برٙب ، 

إٌظش٠خ إٌغج١خ اٌؼبِخ ، 

ِؾبٚس االعٕبد )اٌّشاعغ 

اٌمقٛس٠خ ( ، رؾ٠ٛالد 

 غب١ٌٍٛ .

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ  4 3

رؾ٠ٛالد ٌٛسٔظ ِٚمٍٛة 

  رؾ٠ٛالد ٌٛسٔظ  

رؾ٠ٛالد ٌٛسٔظ ، 

ِمٍٛة رؾ٠ٛالد 

 ٌٛسٔظ ، عّغ اٌغشع 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 4

ٚرؾذ٠ذ ٔغج١خ اٌىزً 

ٚاٌضخُ إٌغجٟ ٚاٌؼاللخ 

  ث١ٓ اٌطبلخ ٚاٌىزٍخ  

ٔغج١خ اٌىزً ،ػاللخ 

اٌىزٍخ ثبٌطبلخ ، اٌمٛح 

اٌضخُ إٌغجٟ إٌغج١خ ، 

، اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبلخ 

 ٚاٌضخُ ٌغغ١ُ ٔغجٟ .

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ٓ رؾذ٠ذ ِ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 5

 اٌىزٍخ ٚاٌطبلخ ثؾىً اخش  

اٌىزٍخ ٚاٌطبلخ ثؾىً 

 –اخش رؾ٠ٛالد اٌضخُ 

اٌمٛح  –اٌىزٍخ  –اٌطبلخ 

 ، ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 6

رطٛس فىشح اٌزسح ٚإٌّبرط 

  اٌزس٠خ   

ٔجزح ربس٠خ١خ ؽٛي 

رطٛس فىشح اٌزسح ، 

إٌّبرط اٌزس٠خ ، 

 اعزمشاس٠خ اٌزسح 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 7

ٚرؾذ٠ذ ّٔٛرط ثٛس 

ٚأقبف الطبس اٌّذاساد 

 ٚإ٠غبد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ 

ّٔٛرط ثٛس ،إ٠غبد 

أقبف الطبس 

اٌّذاساد ٚإ٠غبد وزٌه 

 ِغز٠ٛبد اٌطبلخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ايرحاٌ انشٓش األٔل  4 8

 

  

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 9

 ػغض ٔظش٠خ ثٛس ٚػ١ٛثٙب 

ػغض ٔظش٠خ ثٛس ، ِجذا 

اٌزطبثك اٚ اٌزٕبظش فٟ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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ّٔٛرط ثٛس ، ػ١ٛة 

 ٘زا إٌّٛرط 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 10

اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ ٌٍزسح 

 ٚاالػذاد اٌى١ّخ 

اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ 

ٌٍزسح ، االػذاد اٌى١ّخ 

اٌّؼزّذح ،ِجذا ثبٌٟٚ 

ٚلبػذح ٘ٛٔذ ، اٌجٕبء 

 اٌزسٞ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 11

لبْٔٛ رٛصٞ ث١ٓ اٌفشق 

االٌىزشٚٔبد فٟ اٌّذاساد 

 ٚلبْٔٛ رٛص٠غ اٌمؾشاد 

لبْٔٛ رٛص٠غ 

االٌىزشٚٔبد ٌٍّذاساد 

اٌشئ١غ١خ ٚاٌمؾشاد 

اٌضب٠ٛٔخ ، االه١بف 

 اٌزس٠خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 12

أٔٛاع اٌغالعً ٚاالٔزمبالد 

 اٌزس٠خ 

رؼش٠ف اٌّزغٍغٍخ  ، 

أٔٛاع اٌغالعً ، 

االٔزمبالد اٌزس٠خ ، 

 لبػذح االٔزمبء  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 13

ثشَ االٌىزشْٚ ٚاٌؼضَ 

اٌّغٕبه١غٟ ٚاٌضخُ 

 اٌضاٚٞ اٌىٍٟ 

اٌضخُ اٌضاٚٞ اٌزارٟ 

ٌالٌىزشْٚ )ثشَ 

االٌىزشْٚ ( ،اٌؼضَ 

اٌّغٕبه١غٟ ٌجشَ 

االٌىزشْٚ ، اٌضخُ 

اٌضاٚٞ اٌىٍٟ ، اٌزفبػً 

 ِذاس –االسرجبه ثشَ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 14

ربص١ش ص٠ّبْ االػز١بدٞ 

 ٚاٌؾبر 

اٌّغبي اٌّغٕبه١غٟ 

اٌفؼبي ٌؾشوخ 

االٌىزشْٚ اٌّذاس٠خ ، 

ربص١ش ص٠ّبْ االػز١بدٞ 

 ، ربص١ش ص٠ّبْ اٌؾبر 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 15

 اٌؼبًِ الٔذا 

ربص١ش ص٠ّبْ اٌؾبر 

ٚاٌؼبًِ الٔذا ، ِغبئً 

 ِؾٌٍٛخ ، رّبس٠ٓ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

    اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ  4 16

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 17

اٌخبفخ االصدٚاع١خ 

 ٌٍّٛعبد ٚاٌغغ١ّبد 

اٌخبف١خ اٌّضدٚعخ 

ٌٍّٛعبد ٚاٌغغ١ّبد ، 

داٌخ اٌّٛعخ ، فشم١خ 

 د٠جشٌٟٚ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 18

عشػخ اٌّٛعخ ٚعشػخ 

 ِغّٛػخ األِٛاط 

عشػخ اٌّٛعخ ٚعشػخ 

ِغّٛػخ األِٛاط ، 

ؽ١ٛد اٌغغ١ّبد ، 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

افً إٌظش٠خ اٌى١ّخ  4 19

ٚاؽؼبع اٌغغُ األعٛد 

افً إٌظش٠خ اٌى١ّخ ، 

اؽؼبع اٌغغُ األعٛد 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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ٚرٛص٠غ اٌطبلخ فٟ ه١ف 

 اٌغغُ األعٛد 

،رٛص٠غ اٌطبلخ فٟ ه١ف 

اٌغغُ األعٛد ، فؾً 

اٌف١ض٠بء اٌىالع١ى١خ فٟ 

رفغ١ش اٌطبلخ فٟ ه١ف 

 اٌغغُ األعٛد 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 20

إٌظٍش٠خ اٌى١ّخ ٌجالٔه 

 –ٚلبْٔٛ اعز١فبْ 

 ثٌٛزضِبْ 

إٌظش٠خ اٌى١ّخ ٌجالٔه ، 

 –لبْٔٛ اعز١فبْ 

 ثٌٛزضِبْ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 21

ٚرطج١ك  اٌزبص١ش 

اٌىٙشٚمٛئٟ ، اعزطبسح 

 وِٛجزٓ ، أزبط اٌضٚط

اٌزبص١ش اٌىٙشٚمٛئٟ ، 

اعزطبسح وِٛجزٓ ، 

 أزبط اٌضٚط 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 22

اٌّٛعبد اٌّبد٠خ ، ِجذا 

اٌالدلخ ٌٙب٠ضٔجشن ، ِجذا 

 اٌزمبثً ٌجٛس ،

اٌّٛعبد اٌّبد٠خ ، ِجذا 

اٌالدلخ ٌٙب٠ضٔجشن ، 

ِجذا اٌزمبثً ٌجٛس ، 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 23

االٔجؼبس اال٠ٟٛٔ اٌؾشاسٞ 

، ؽفع ٚصخُ االؽؼبع ، 

 اٌضخُ اٌضاٚٞ ٌالؽؼبع

االٔجؼبس اال٠ٟٛٔ 

اٌؾشاسٞ ، ؽفع ٚصخُ 

االؽؼبع ، اٌضخُ 

اٌضاٚٞ ٌالؽؼبع ، 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٌش  4 24

ِؼشفخ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  4 25

 اوزؾبف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ

االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ، 

اوزؾبف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

، 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 26

ل١بط ؽذح االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ، 

 ؽ١ٛد االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ

ل١بط ؽذح االؽؼخ 

اٌغ١ٕ١خ ، ؽ١ٛد االؽؼخ 

 اٌغ١ٕ١خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ    4 27

اٌّط١بف اٌجٍٛسٞ ٌالؽؼخ 

  اٌغ١ٕ١خ 

اٌّط١بف اٌجٍٛسٞ 

ٌالؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

١ِىب١ٔى١خ االؽؼخ 

 اٌغ١ٕ١خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 28

ه١ف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

 ٌٍؼٕبفش

ه١ف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

ٌٍؼٕبفش ، اِضٍخ ِؾٌٍٛخ 

 ، رّبس٠ٓ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 29

اعزخذاِبد  ٚرطج١ك 

االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ فٟ 

اٌّغبالد اٌطج١خ 

  ٚاٌقٕبػ١خ 

اعزخذاِبد االؽؼخ 

اٌغ١ٕ١خ فٟ اٌّغبالد 

 اٌطج١خ ٚاٌقٕبػ١خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌشاثغ  4 30
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 –ِفب١ُ٘ فٟ اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ، رب١ٌف اسصش ثب٠ضس  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 رشعّخ : د.ػجذ إٌّؼُ ِؾىٛس        د.ؽبوش عبثش ؽبوش  

رشعّخ  –اٌف١ض٠بء ٌٍؼ١١ٍّٓ ٚإٌّٙذع١ٓ ، اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 أ.د.فالػ وبًِ اٌجٕٟ 

اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                  اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 Modern physics –Auther – Serway , Moses , 

Moyer 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.Googles book  

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ .االعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ  •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.   •

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google/
http://www.google/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 اٌضشِٛدا٠ّٕه اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ  انفظم / انسُح-5

  )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

    أْذاف انًمشس-8
اٌزؾش٠ه اٌؾشاسٞ ٚاٌزٞ ٠ذسط خٛاؿ أزمبي اٌؾىً اٌؾشاسٞ رؼش٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ ػٍُ اٌضشِٛدا٠ّٕه اٚ 

ٌٍطبلخ ٚرؾٛالرٗ اٌٝ اٚعٗ اخشٜ ِٕٙب رؾٛالد اٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌٝ ؽشاس٠خ ِٚؼشفخ رطج١مبرٙب ِضً االالد 

اٌجخبس٠خ ِٚؾشوبد االؽزشاق اٌذاخٍٟ ٚوزٌه اٌزؼشف ػٍٝ ػاللخ رغ١شاد اٌؾغُ ٚامغو ٚاٌؾشاسح ٚرأص١شُ٘ 

الٔظّخ ٚاٌزؼشف ػٍٝ دٚسح وبسٔٛ اٌخبفخ ثؼًّ اٌّىبئٓ اٌؾشاس٠خ ٚوزٌه ِؼشفخ و١ف١خ ػًّ دٚسح ػٍٝ ػًّ ا

 اٌزجش٠ذ ثبٌضالعخ  .

رؼٍُ اٌف١ض٠بء ٚ رمذ٠ش اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌف١ٕخ  ٌؼٍُ اٌف١ض٠بء ٚ  فٟٚاٌشغجخ ٌذٜ اٌطبٌت  ٌؾّبط إصبسح ا -1

ؽ١برٕب  فٟرٛاعٕٙب  اٌزٟ ٚاٌّؾبوًاٌقؼٛثبد  ِٓ اٌىض١شفبئذرٗ ٠فُٙ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ٚلذسرٗ ٠ف ؽً 

  .ا١ِٛ١ٌخ
 اٌزٟإٌظش٠خ ٚ اٌؼ١ٍّخ  اٌّؾبوًِٓ اٌقؼٛثبد ٚ  اٌىض١شؽً  فٟاٌمذسح ػٍٝ رط٠ٛش اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ ٌزطج١مٙب  -2

 .رٛاعٗ 

اٌف١ض٠بئ١خ ٚ رطج١مٙب ٚ إعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ  اٌّفب١ُ٘فُٙ ٚ ػشك إٌظش٠بد ٚ  عؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ  -3

 .ٚرؾغ١ؼٙب

 .اإلٔزبع١خ اٌّؤعغبدثبؽز١بعبد  اإلِىبِْز١ّضح ِشرجطخ لذس  ثؾض١خش ث١ئخ ١رٛف - -4

اٌزمذَ اٌغش٠غ ٌٍؼٍَٛ  ٌّغب٠شح اٌّزخققخ ٚا١ٌّٕٙخٚرأ١ً٘ اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ  اٌّؼشفخإصشاء  فٟ اإلعٙبَ - -5

 ٌّغزّغ ِؼبعٍخ لنب٠ب ا فٟٚاٌزم١ٕخ ٌٍّٚغبّ٘خ 

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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 .رٌه ثشاِظ اٌزأ١ً٘ ٚاٌزذس٠ت ثٕب فٟ ثشاِظ رط٠ٛش وٛادس اٌمغُ اٌجؾش٠خ  فٟلذِبً  اٌّنٟ - -6

 
 

 

 ٚهشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .15

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 فُٙ  ِؼٕٝ اٌضشِٛدا٠ّٕهأرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ ٚ -1

 فُٙ رؼش٠ف اٌؾشاسح ٚأٛاع االٔظّخ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ ٚ -2

 اٌمبْٔٛ االٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍضشِٛدا٠ّٕه.  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ   -3

 ِؼشفخ ِؼبدٌخ اٌطبلخ ٚرطج١مبرٙب .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ  -4

١شاد اٌنغو ٚاٌؾغُ ٚاٌؾشاسح فٟ ػًّ اٌّىبئٓ ِؼشفخ ا١ّ٘خ رغرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ   -5

 اٌؾشاس٠خ ٚاالٔظّخ االخشٜ .
  ِؼشفخ ِؼٕٝ االٔزشٚثٟ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   -6
  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3 

4-     
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

ثأ١ّ٘خ اٌزغ١شاد اٌؾشاس٠خ  رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش   -

 ٚػًّ اٌّىبئٓ اٌؾشاس٠خ ٚو١ف١خ اٌز١ّض ث١ٓ ػًّ اٌّبوٕخ ٚاٌضالعخ.

 ثؼل اٌّٛام١غ ٚاٌزطج١مبد اٌؼبِخ ٌٍضشِٛدا٠ّٕهرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٟ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خاػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت  -

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 - .اٌفق١ٍخ ٚ إٌٙبئ١خ االخزجبساداٌؾف١ٙخ ٚ  -اٌزؾش٠ش٠خ  –اٌزفبػ١ٍخ  -اٌمق١شح  االخزجبسادثّب ف١ٙب  االخزجبساد
إٌّبلؾبد ٚ  - . أٚساق اٌؼًّ ٚاٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ - .اٌفشٚك ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌزى١ٍفبد إٌّض١ٌخ اٚ اٌقف١خ

 Work Shops ٚسػ اٌؼًّ - . ِؾشٚع ثؾش عّبػٟ - . اٌّغبّ٘بد اٌقف١خ
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

   ثشثو ٘زا اٌؼٍُ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ اٌّّٙخؼٍّبء اٌأْ ٠مذس اٌطبٌت إعٙبَ  -1

 اْ ٠ؾبسن اٌطبٌت فٟ اعشاء رغشثخ ثغ١طخ ِضً ػًّ اٌضالعخ . -2

 ا١ّ٘خ اٌؾشاسح ٚػاللزٙب فٟ رغ١شاد اٌنغو ٚاٌؾغُ ْ ٠ؾبٚي اٌطبٌت اٌزؼشف ا-3

  عؼً اٌطبٌت لبدس اٌز١١ّض ث١ٓ اٌمبْٔٛ االٚي ٚاٌمبْٔٛ اٌضبٟٔ ٌٍضشِٛدا٠ّٕه ِٚؼشفخ رطج١مبرّٙب -4

  

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ  -1

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -3

 ٌٍّشاوض اٌجؾض١خٚاٌى١ٍبد اٌزخقق١خ .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -4
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 انثٍُح انرحرٍح -10

 اٌذ١ّٕ٠خ اٌؾشاس٠خ /ثبعً ٘بؽُ  اٌقذس -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ، د.رضوان المصري3991الترموديناميك الهندسي،   -2
اٌذ٠ٕب١ِى١خ اٌؾشاس٠خ ٚإٌظش٠خ اٌؾشو١خ ٌٍغبصاد ٚا١ٌّىب١ٔه  -3

  االؽقبئٟ/ فشٔغ١ظ ٚعزْٛ

 thermodynamics the kinetic theory of gases,and statical-1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

mechanics. 

 

-Thermodynamics 

 

  

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 

اٌذ٠ٕب١ِى١خ اٌؾشاس٠خ ٚإٌظش٠خ اٌؾشو١خ ٌٍغبصاد ٚا١ٌّىب١ٔه االؽقبئٟ/ 

 فشٔغ١ظ ٚعزْٛ

 تٍُح انًمشس-9

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛمٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

رؼش٠ف اٌطبٌت ثّؼٕٝ وٍّخ  5 1

 اٌضشِٛدا٠ّٕه

ِمذِخ رؼش٠ف١ٗ 

 اٌضشِٛدا٠ّٕه ٚاٌؾشاسح  

اٌغجٛسح ٚاٌذارب 

ٚفٟ ثؼل  ؽٛ

االؽ١بْ ثجؼل 

االعٙضح ِٓ 

ِخزجش 

 ٌضشِٛدا٠ّٕه  ا

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

رؼش٠ف اٌطبٌت أٛاع االٔظّخ  5 2

اٌّٛعٛدح ٚهشق أزمبي 

 اٌؾشاسح 

 = = أٛاع االٔظّخ 

اٌمبْٔٛ رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 3

 االٚي ٌٍضشِٛدا٠ّٕه

اٌمبْٔٛ االٚي 

 ٌٍضشِٛدا٠ّٕه

= = 

ِؼبدالد رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 4

اٌطبلخ ٚػاللزٙب ثبٌنغو 

 ٚاٌؾغُ ٚاٌؾشاسح

أؽزمبق ِؼبدٌخ اٌطبلخ 

 رطج١مبرٙبٚث١بْ 

= = 

ِؼٕٝ  رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ 5 5

اٌؾغً ٚػاللزٗ ثبٌّغبس 

ٚثبٌّزغ١شاد اٌنغو ٚاٌؾغُ 

 ٚاٌؾشاسح

 = = ػاللخ اٌؾغً ثبٌّغبس

 = =  ػًّ اٌّبوٕخ اٌؾشاس٠خ دٚسح وبسٔٛ رؼش٠ف اٌطبٌت  5 6

ػًّ رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 7

 اٌضالعخ

 = =  دٚسح اٌزض١ٍظ

ِؼٕٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 8

  االٔزشٚثٟ 

االٔزشٚثٟ ٚاؽزمبق ِؼبدٌخ 

  اٌطبلخ 

= = 

اٌف١ض٠بء ِؼشفخ اٌطبٌت  5 9

 االؽقبئ١خ اٌؾشاس٠خ

 = = االؽقبئ١خ اٌؾشاس٠خ

اٌفشق ث١ٓ ِؼشفخ اٌطبٌت  5 10

  ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ ٚاٌىالع١ىٟ

اٌفشق ث١ٓ ا١ٌّىب١ٔه   

 اٌىّٟ ٚاٌىالع١ىٟ

= = 
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ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, 

.... 

\http://www.books-cloud.htm  

https://ar.wikipedia.org 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -11

 ٌٍّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ِٚٛاوجخ اُ٘ اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ . اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ -1 

 ٚسعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ فٟ االخزقبؿ   ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ-2

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.-3
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 ف١ض٠بء اٌّٛاد اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

 اٌجٍٛس٠خ ِٚمٍٛة اٌؾج١ىخ ٚاال٘زضاصادرؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ ِٚؼشفخ اٌؾجبئه 

 ؽ١ٛد ااالٌىزشٚٔبد ثٛاعطخ ––أٔٛاع اٌشٚاثو اٌجٍٛس٠خ  –اٌؾج١ى١خ ِٕٚبهك ثش١ٍ٠ْٛ 

 اٌخٛاؿ اٌؾشاس٠خ -ا٘زضاصاد اٌؾج١ىخ –االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ دساعخ اٌزشو١ت اٌجٍٛسٞ  -اٌجٍٛساد 

 ِمذِخ ػٓ اٌّٛاد اٌفبئمخ – band theoryأؽجبٖ اٌّٛفالد ٚرطج١مبرٙب ( ٔظش٠خ إٌطبلبد –ٌٍؼٛاصي 

 اٌزٛف١ً

 

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ  ف١ض٠بء اٌّٛادرذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ٚاالعزفبدح ِٕٙبػٍَٛ اٌّٛاد ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 
 
 
 
 
 
 

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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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌف١ض٠بء اٌّٛادرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

  ٌٍزشاو١ت اٌجٍٛس٠خ اٌّخزٍفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ٌؾ١ٛد االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙرّى١ٓ   -3أ

 ٌٍزشاثو اٌجٍٛسٞ ِب ث١ٓ اٌزساد ٚاٌغض٠ئبد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ
 

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   -

رزطٍت اٌزفى١ش  ف١ض٠بء اٌّٛاد اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -4

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌف١ض٠بء اٌّٛادرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ   -1ط

  اٌؾجبئه اٌجٍٛس٠خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ رؾخ١ـ   -2ط

     ثف١ض٠بء اٌّٛاد ٚاالٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ االٔظّخ اٌجٍٛس٠خرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   -

رزطٍت اٌزفى١ش  ف١ض٠بء اٌّٛاد اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

زٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚ -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خِؾذدح ثٛاعجبد  ددسعب -4

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 Crystal structure , 

type of unit cell 
Crystal structure  السبورة والداتا شو = 

2 3 Elements of crystal 

symmetry 

crystal symmetry  السبورة والداتا شو = 

3 3 Three-dimentional 

lattice and crystal 

system 

Three-dimentional 

lattice 
 = السبورة والداتا شو 

4 3 Characterstics of 

cubic lattices 

cubic lattices  السبورة والداتا شو = 

5 3 Indices of the faces , 

packing factor 
Indices of the faces  السبورة والداتا شو = 

6 3 Crystal directions Crystal directions  السبورة والداتا شو = 

7 3 Crystal diffraction, 

bragg s law 

Crystal diffraction  السبورة والداتا شو = 

8 3 Experimental 

methods of x-ray 

diffraction 

x-ray diffraction  السبورة والداتا شو = 

9 3 Amplitude and 

intensity of the 

scattered wave 

x-ray diffraction  السبورة والداتا شو = 

11 3 Reciprocal lattice , 

reciprocal lattice 

directions 

Reciprocal lattice  السبورة والداتا شو = 

11 3 Diffraction condition Diffraction condition  السبورة والداتا شو = 

12 3 Berillion zones 

,braggs law 

Berillion zones  السبورة والداتا شو = 

13 3 Geometrical 

structure factor, 

Atomic scattering 

factor 

Geometrical 

structure factor 
 = السبورة والداتا شو 

14 3 Crystal binding Crystal binding  السبورة والداتا شو = 

15 3 Ionic cohesive 

energy and 

modelung energy 

Ionic cohesive 

energy 
------ ------- 

16 3 Exam1 Exam of the first 

sceesson 
 = السبورة والداتا شو 

17 3 Lattice dynamic Lattice dynamic  السبورة والداتا شو = 

18 3 Quantization of 

lattice vibrations 

lattice vibrations  السبورة والداتا شو = 

19 3 Vibrational modes of 

linear mono atomic 

lattice 

Vibrational modes of 

a linear lattice 
 = السبورة والداتا شو 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

  ) يحيى نوري الجمال ( 2,ج1فيزياء الحالة الصمبة ج ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 Introduction of matrial science and engineering ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

by William D. Callister, Jr 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .ف١ض٠بء اٌّٛادفٟ  ؼ١ٍّخٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد  •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

21 3 Vibrational of mono 

atomic –three 

dimentional lattice  

Vibrational of three 

dimentional lattice  
 = السبورة والداتا شو 

21 3 Vibrational modes of 

diatomic linear 

lattice 

Vibrational modes of 

diatomic linear 

lattice 

 = السبورة والداتا شو 

22 3 Infrared interaction 

with optical 

vibrational modes 

optical vibrational 

modes 
 = السبورة والداتا شو 

23 3 Thermal properties 

of solids 

Thermal properties 

of solids 
 = السبورة والداتا شو 

24 3 Specific heat 

capacity of solids 

Specific heat 

capacity of solids 
 = السبورة والداتا شو 

25 3 Classical model of 

lattice energy 
Classical model of 

lattice energy 
 = السبورة والداتا شو 

26 3 Density of states in 

three dimentions 

Density of states  
 

 = السبورة والداتا شو 

27 3 Debye model of 

specific heat 

Debye model  السبورة والداتا شو = 

28 3 Themal conductivity Themal conductivity  السبورة والداتا شو = 

29 3 Thermal resistivity Thermal resistivity  السبورة والداتا شو = 

31 3 Physical properties 

of material 

Physical properties 

of material 
 = السبورة والداتا شو 

31 3 Mechanical 

properties 

Mechanical 

properties 
 = السبورة والداتا شو 

32 3 Exam Exam2 -- ----- 
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 اٌش٠بم١بد  اسى / سيض انًمشس-3

 اعجٛػٟ /اعجبسٞ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح  دساعخ اعبع١بد اٌف١ض٠بء اٌؼبِخ

 اٌف١ض٠بءِّب ٠ؤٍُ٘ٙ ٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد  اٌف١ض٠بء
 

اػطبء فىشح ػٓ االػذاد اٌّشوجخ اٌؾم١م١خ ٚاٌخ١ب١ٌخ،اٌزىبِالد اٌغ١ش ِؾذدح ٚاٌّؾذدح ٚرىبِالد اٌضزبئ١خ 

ٚاٌّؼبدالد اٌزفبم١ٍخ اٌّزغبٔغخ ٚغ١ش اٌّزغبٔغخ ٚاٌّؼذالد اٌزفبم١ٍخ  ٚاٌضالص١خ ٚاٌزىبًِ ثبٌذٚاي اٌمطج١خ

 اٌزبِخ ٚغ١ش اٌزبِخ ٚاٌّقفٛفبد ٚغ١ش٘ب ِّب روش
 

 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

  اٌف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

 ٌٍف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍزغبسة اٌؼ١ٍّخ  -2أ

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  – 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ  -رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   اٌف١ض٠بءخالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ 

ئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االع -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 ؽٍٙب رار١ب   ثأعئٍخاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ  -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ   -1ط

  اٌّزؼٍمخ ثبٌف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً   -2ط

   ثبٌف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط

 

 

 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ     -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   اٌف١ض٠بءرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -
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اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -
 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -
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 تٍُح انًمشس-11

األس

 تٕع
 اسى انٕحذج / أٔ انًٕػٕع انًطهٕتحيخشخاخ انرؼهى  انساػاخ

ؽشٌمح 

 انرؼهٍى
 ؽشٌمح انرمٍٍى

اعطاء فكرة للطالب عن  االعداد المركبة  2 1
 بكل منهما الحقيقية والخيالية

السبورة  االعداد المركبة
  والداتا شو

امتحانات يومية 
وواجبات بيتية 

 ومناقشات 

التكامالت غير اعطاء فكرة للطالب عن   2 2
 المحددة 

السبورة  التكامالت غير المحدد
 والداتا شو 

= 

3 
 

2 

 
 اعطاء فكرة للطالب عن التكامل المحدد 

 

السبورة  التكامل المحدد
 والداتا شو 

= 

=  رطج١مبد ٕ٘ذع١خ فٟ  2 4

 اٌّغبؽبد ٚاٌؾغَٛ

السبورة  تطبيقات ىندسية
 والداتا شو 

= 

تحويل  اٌمطج١خ= اٌزىبًِ ثبٌذٚاي  2 5
 من الكارتيزي الى القطبي

السبورة  الدوال القطبية
 والداتا شو 

= 

تمرين الطلبة على حل االمثلة لتقيمهم  2 6
 ومعرفة مواطن الضعف لديهم

السبورة  امثلة وحلول
 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادتو من  2 7
 المحاضرات وامكانيتو العلمية

   امتحان 

السبورة  التكامالت الثنائية اعطاء الطالب فكرة عن التكامالت الثنائية  2 8
 والداتا شو 

= 

المساحات والحجوم وتطبيقاتها في  2 9
 التكامل الثنائي

السبورة  تطبيقاتهندسية في التكامالت الثنائية
 والداتا شو 

= 

 اعطاء الطالب فكرة عن التكامل الثالثي  2 11
  

السبورة  التكامل الثالثي
 والداتا شو 

= 

تمرين الطلبة على حل االمثلة لتقيمهم  2 11
 ومعرفة مواطن الضعف لديهم

السبورة  امثلة وحلول
 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادتو من  2 12
 المحاضرات وامكانيتو العلمية

السبورة  امتحان
 والداتا شو 

= 

اعطاء الطالب فكرة عن المعادالت  2 13
التفاضلية وكيفية حلها بطريقة فصل 

 المتغيرات

السبورة  المعدالت التفاضلية
 والداتا شو 

= 

اعطاء الطالب فكرة عن المعادالت  2 14
 التفاضلية المتجانسة

السبورة  المعدالت التفاضلية المتجانسة
 والداتا شو 

= 

تحويل المعدالت التفاضلية الغير متجانسة  2 15
 الى متجانسة

  = المعادالت التفضلية الغير متجانسة 
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    انثٍُح انرحرٍح-11

 لعامةانفٍضٌاء ا ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(2
سٌاػٍاخ انركايم ٔذطثٍماذح انفٍضٌأٌح ٔانُٓذسٍح ٔانًؼذالخ انرفاػهٍح -1

 تاليف استاذ مساعد جاسم حسن رشيد وتطبيقاتحلول  نهفٍضٌأٌٍ

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 

 ,موسكو  1977ن.بيسكونوف,التفاضل والتكامل,اجلزء الثاين,
 ومرتجم

, دار العريب 1981امحد,مواري شبيغل ,الرياضيات ادلتقدمة  للمهندسني ترمجة اسعد كامل 
 بريوت,لبنان

 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
http://www.org.bookzzphysics 

 
 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .اٌش٠بم١بدفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

 

 

اعطاء الطالب فكرة عن المعادالت  2 16
 التفاضلية  التامة وكيفية حلها

السبورة  المعدالت التفاضلية التامة
 والداتا شو 

= 

تحويل المعدالت التفاضلية الغير تامة الى  2 17
 تامة

السبورة  المعدالت التفاضلية الغير  التامة
 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادتو من  2 18
 المحاضرات وامكانيتو العلمية

   امتحان

اعطاء الطالب فكرة عن العامل التكاملي  2 19
 وكيفية حل المعدالت التفاضلية باستخدامة

السبورة  العامل التكاملي
 والداتا شو 

= 

اعطاء الطالب فكرة عن المصفوفات  2 21
وماىي انواعها وكيفية حل المعدالت 

 التفاضلية باستخدام المصفوفات

السبورة  المصفوفات
 والداتا شو 

= 

تمرين الطلبة على حل االمثلة لتقيمهم  2 21
 ومعرفة مواطن الضعف لديهم

السبورة  امثلة وحلول
 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادتو من    2 22
 المحاضرات وامكانيتو العلمية

   امتحان
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء     انمسى انؼهًً  / انًشكض-2

 201PHMA ف١ض٠بء ؽذ٠ضخ  اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 150 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2019 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٔظش٠بً ٚػ١ٍّبً ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛافٍخ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ ٚاْ ٠ؤدٚا دٚساً ِز١ّضاً فٟ اٌجؾش -

 ٚاٌؼًّ فٟ إٌّؾأد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقٕبػ١خ.

االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ، اٌغٛٔبس ، اٌّفشاط ، اٌّغبالد ِضً )فٟ أٙب دخٍذ فٟ وبفخ اٌؾذ٠ضخ رىّٓ أ١ّ٘خ اٌف١ض٠بء ا-2

 (.وؾف األٚساَ اٌغشهب١ٔخ اٌش١ٔٓ اٌّغٕبه١غٟ ٚغ١ش٘ب 

ٌٍٕظش٠خ إٌغج١خ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ ٚوزٌه إٌّبرط اٌزس٠خ ٚإ٠غبد .رؼٍُ اٌطبٌت اُ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدٜ األعبع١خ 3

 ٘ٛٔذ ٚوزٌه االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ .أقبف الطبس اٌّذاساد ِٚجذا االعزجؼبد ٌجبٌٟٚ ٚلبػذح 

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ّغبالد اٌٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ 

 

 

 

 

 

 

٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزن١بً ألُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚفف  ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ

 اٌجشٔبِظ.؛
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 يخشخاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى-9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 .  ؾذ٠ضخاٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍف١ض٠بء اٌرّى١ٓ  -1أ

 . ٕغج١خ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  ٌٍ -2أ

ؼبدالد إ٠غبد أقبف الطبس اٌّذاساد ٚوزٌه رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّ  -3أ

 . إ٠غبد اٌطبلخ ٌّغز٠ٛبد اٌزسح 

 .ٌٍزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ داخً اٌزسح رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌززوش -ِٙبساد اٌّؼشفخ  – 1ة

 ِٙبساد اٌززو١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ٚإٌظش٠خ إٌغج١خ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبألعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع    -

 اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ .

ِبرٙب فٟ ٚاعزخذا اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 اٌّغبالد األخشٜ . 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ  -5

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .ؾذ٠ضخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ ٌٍف١ض٠بء اٌ  -1ط

 . رطج١ك االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ دساعخ ٚ -2ط

 ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ    ثبٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  اٌف١ض٠بئٟ .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رزطٍت اٌزفى١ش   اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطشاٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ  -

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ  -



 90 

 تٍُح انًمشس-10

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 ِؼشفخ ِٓ طٍجخرّى١ٓ اٌ 4 1

ل١بط عشػخ اٌنٛء ِٓ 

  خالي اٌزغبسة 

ِمذِخ ػٓ هج١ؼخ 

اٌنٛء ، اٌزغبسة 

األٌٚٝ ٌم١بط عشػخ 

اٌنٛء ، رغشثخ 

 ِب٠ىٍغٓ ِٚٛسٌٟ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد 

ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ   4 2

رؾ٠ٛالد غب١ٌٍٛ ٚإٌظش٠خ 

  إٌغج١خ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ 

إٌغج١خ رؼبس٠ف )إٌظش٠خ 

اٌخبفخ ، فشم١برٙب ، 

إٌظش٠خ إٌغج١خ اٌؼبِخ ، 

ِؾبٚس االعٕبد )اٌّشاعغ 

اٌمقٛس٠خ ( ، رؾ٠ٛالد 

 غب١ٌٍٛ .

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ  4 3

رؾ٠ٛالد ٌٛسٔظ ِٚمٍٛة 

  رؾ٠ٛالد ٌٛسٔظ  

رؾ٠ٛالد ٌٛسٔظ ، 

ِمٍٛة رؾ٠ٛالد 

 ٌٛسٔظ ، عّغ اٌغشع 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 4

ٚرؾذ٠ذ ٔغج١خ اٌىزً 

ٚاٌضخُ إٌغجٟ ٚاٌؼاللخ 

  ث١ٓ اٌطبلخ ٚاٌىزٍخ  

ٔغج١خ اٌىزً ،ػاللخ 

اٌىزٍخ ثبٌطبلخ ، اٌمٛح 

إٌغج١خ ، اٌضخُ إٌغجٟ 

، اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبلخ 

 ٚاٌضخُ ٌغغ١ُ ٔغجٟ .

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ٓ رؾذ٠ذ ِ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 5

 اٌىزٍخ ٚاٌطبلخ ثؾىً اخش  

اٌىزٍخ ٚاٌطبلخ ثؾىً 

 –اخش رؾ٠ٛالد اٌضخُ 

اٌمٛح  –اٌىزٍخ  –اٌطبلخ 

 ، ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 6

رطٛس فىشح اٌزسح ٚإٌّبرط 

  اٌزس٠خ   

ٔجزح ربس٠خ١خ ؽٛي 

رطٛس فىشح اٌزسح ، 

إٌّبرط اٌزس٠خ ، 

 اعزمشاس٠خ اٌزسح 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 7

ٚرؾذ٠ذ ّٔٛرط ثٛس 

ٚأقبف الطبس اٌّذاساد 

 ٚإ٠غبد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ 

ّٔٛرط ثٛس ،إ٠غبد 

أقبف الطبس 

اٌّذاساد ٚإ٠غبد وزٌه 

 ِغز٠ٛبد اٌطبلخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ايرحاٌ انشٓش األٔل  4 8

 

  

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 9

 ػغض ٔظش٠خ ثٛس ٚػ١ٛثٙب 

ػغض ٔظش٠خ ثٛس ، ِجذا 

اٌزطبثك اٚ اٌزٕبظش فٟ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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ّٔٛرط ثٛس ، ػ١ٛة 

 ٘زا إٌّٛرط 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 10

اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ ٌٍزسح 

 ٚاالػذاد اٌى١ّخ 

اٌزٛص٠غ االٌىزشٟٚٔ 

ٌٍزسح ، االػذاد اٌى١ّخ 

اٌّؼزّذح ،ِجذا ثبٌٟٚ 

ٚلبػذح ٘ٛٔذ ، اٌجٕبء 

 اٌزسٞ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 11

لبْٔٛ رٛصٞ ث١ٓ اٌفشق 

االٌىزشٚٔبد فٟ اٌّذاساد 

 ٚلبْٔٛ رٛص٠غ اٌمؾشاد 

لبْٔٛ رٛص٠غ 

االٌىزشٚٔبد ٌٍّذاساد 

اٌشئ١غ١خ ٚاٌمؾشاد 

اٌضب٠ٛٔخ ، االه١بف 

 اٌزس٠خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 12

أٔٛاع اٌغالعً ٚاالٔزمبالد 

 اٌزس٠خ 

رؼش٠ف اٌّزغٍغٍخ  ، 

أٔٛاع اٌغالعً ، 

االٔزمبالد اٌزس٠خ ، 

 لبػذح االٔزمبء  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 13

ثشَ االٌىزشْٚ ٚاٌؼضَ 

اٌّغٕبه١غٟ ٚاٌضخُ 

 اٌضاٚٞ اٌىٍٟ 

اٌضخُ اٌضاٚٞ اٌزارٟ 

ٌالٌىزشْٚ )ثشَ 

االٌىزشْٚ ( ،اٌؼضَ 

اٌّغٕبه١غٟ ٌجشَ 

االٌىزشْٚ ، اٌضخُ 

اٌضاٚٞ اٌىٍٟ ، اٌزفبػً 

 ِذاس –االسرجبه ثشَ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 14

ربص١ش ص٠ّبْ االػز١بدٞ 

 ٚاٌؾبر 

اٌّغبي اٌّغٕبه١غٟ 

اٌفؼبي ٌؾشوخ 

االٌىزشْٚ اٌّذاس٠خ ، 

ربص١ش ص٠ّبْ االػز١بدٞ 

 ، ربص١ش ص٠ّبْ اٌؾبر 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 15

 اٌؼبًِ الٔذا 

ربص١ش ص٠ّبْ اٌؾبر 

ٚاٌؼبًِ الٔذا ، ِغبئً 

 ِؾٌٍٛخ ، رّبس٠ٓ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

    اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ  4 16

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 17

اٌخبفخ االصدٚاع١خ 

 ٌٍّٛعبد ٚاٌغغ١ّبد 

اٌخبف١خ اٌّضدٚعخ 

ٌٍّٛعبد ٚاٌغغ١ّبد ، 

داٌخ اٌّٛعخ ، فشم١خ 

 د٠جشٌٟٚ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 18

عشػخ اٌّٛعخ ٚعشػخ 

 ِغّٛػخ األِٛاط 

عشػخ اٌّٛعخ ٚعشػخ 

ِغّٛػخ األِٛاط ، 

ؽ١ٛد اٌغغ١ّبد ، 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

افً إٌظش٠خ اٌى١ّخ  4 19

ٚاؽؼبع اٌغغُ األعٛد 

افً إٌظش٠خ اٌى١ّخ ، 

اؽؼبع اٌغغُ األعٛد 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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ٚرٛص٠غ اٌطبلخ فٟ ه١ف 

 اٌغغُ األعٛد 

،رٛص٠غ اٌطبلخ فٟ ه١ف 

اٌغغُ األعٛد ، فؾً 

اٌف١ض٠بء اٌىالع١ى١خ فٟ 

رفغ١ش اٌطبلخ فٟ ه١ف 

 اٌغغُ األعٛد 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 20

إٌظٍش٠خ اٌى١ّخ ٌجالٔه 

 –ٚلبْٔٛ اعز١فبْ 

 ثٌٛزضِبْ 

إٌظش٠خ اٌى١ّخ ٌجالٔه ، 

 –لبْٔٛ اعز١فبْ 

 ثٌٛزضِبْ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 21

ٚرطج١ك  اٌزبص١ش 

اٌىٙشٚمٛئٟ ، اعزطبسح 

 وِٛجزٓ ، أزبط اٌضٚط

اٌزبص١ش اٌىٙشٚمٛئٟ ، 

اعزطبسح وِٛجزٓ ، 

 أزبط اٌضٚط 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 22

اٌّٛعبد اٌّبد٠خ ، ِجذا 

اٌالدلخ ٌٙب٠ضٔجشن ، ِجذا 

 اٌزمبثً ٌجٛس ،

اٌّٛعبد اٌّبد٠خ ، ِجذا 

اٌالدلخ ٌٙب٠ضٔجشن ، 

ِجذا اٌزمبثً ٌجٛس ، 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 23

االٔجؼبس اال٠ٟٛٔ اٌؾشاسٞ 

، ؽفع ٚصخُ االؽؼبع ، 

 اٌضخُ اٌضاٚٞ ٌالؽؼبع

االٔجؼبس اال٠ٟٛٔ 

اٌؾشاسٞ ، ؽفع ٚصخُ 

االؽؼبع ، اٌضخُ 

اٌضاٚٞ ٌالؽؼبع ، 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٌش  4 24

ِؼشفخ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  4 25

 اوزؾبف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ

االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ، 

اوزؾبف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

، 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 26

ل١بط ؽذح االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ ، 

 ؽ١ٛد االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ

ل١بط ؽذح االؽؼخ 

اٌغ١ٕ١خ ، ؽ١ٛد االؽؼخ 

 اٌغ١ٕ١خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ    4 27

اٌّط١بف اٌجٍٛسٞ ٌالؽؼخ 

  اٌغ١ٕ١خ 

اٌّط١بف اٌجٍٛسٞ 

ٌالؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

١ِىب١ٔى١خ االؽؼخ 

 اٌغ١ٕ١خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 28

ه١ف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

 ٌٍؼٕبفش

ه١ف االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ 

ٌٍؼٕبفش ، اِضٍخ ِؾٌٍٛخ 

 ، رّبس٠ٓ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 29

اعزخذاِبد  ٚرطج١ك 

االؽؼخ اٌغ١ٕ١خ فٟ 

اٌّغبالد اٌطج١خ 

  ٚاٌقٕبػ١خ 

اعزخذاِبد االؽؼخ 

اٌغ١ٕ١خ فٟ اٌّغبالد 

 اٌطج١خ ٚاٌقٕبػ١خ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌشاثغ  4 30
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 –ِفب١ُ٘ فٟ اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ ، رب١ٌف اسصش ثب٠ضس  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 رشعّخ : د.ػجذ إٌّؼُ ِؾىٛس        د.ؽبوش عبثش ؽبوش  

رشعّخ  –اٌف١ض٠بء ٌٍؼ١١ٍّٓ ٚإٌّٙذع١ٓ ، اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 أ.د.فالػ وبًِ اٌجٕٟ 

اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                  اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 Modern physics –Auther – Serway , Moses , 

Moyer 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.Googles book  

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 اٌف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخ .االعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ  •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.   •

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google/
http://www.google/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /208PHAMا١ٌّىب١ٔه اٌزؾ١ٍٍٟ اسى / سيض انًمشس-3

 إٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

٠ٙذف اٌّمشس إٌٝ رض٠ٚذ اٌطالة ثّؼٍِٛبد ِٚٙبساد فٟ ا١ٌّىب١ٔه اٌزؾ١ٍٍٟ اٌالصِخ ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ 

اٌّزمذِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؤٍ٘ٗ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عٛف 

 .٠غزّشْٚ فٟ دساعخ  اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثزطج١مبد ا١ٌّىب١ٔه اٌزؾ١ٍٍٟ 

 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌّٛمٛػبد رؾ١ًٍ اٌّزغٙبد ٚػٍُ اٌؾشوخ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ 

   ٌزطج١مبد ا١ٌّىب١ٔه اٌزؾ١ٍٍٟ  ٚاعشاء اٌزغبسة    رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ       
 اٌؼ١ٍّٗ اٌّخزٍفٗ .              

  العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّخزٍفخ فٟ ؽً اٌّغبئً.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ     

    

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
    
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

   .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش   -

  ؽً اٌّغئً  اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ رٛع١ٗ اعئٍٗ ٌٍطالة ٚ  -

 .اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ         رزطٍت 

 . رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  ٌؾً اٌّغبئً اٌزٟ اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ -     

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ  -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 

 

 

 

 



 96 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .  ثبإلهبس إٌظشٞاٌّشرجطخ أعئٍخ ِٚغبئً ا١ٌّىب١ٔه اٌزؾ١ٍٍٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً   -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

 اعزخذاَ اٌطشق اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌفشٚع اٌّخزٍفخ ٌٍف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ  -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش - 

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 زؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؾً ثبٌطشق اٌش٠بم١خ ػٓ هش٠ك االٔزشٔذاٌ -

    



 97 

 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعريف الطالب بالمتجهات  2 1
 وخواصها واستخداماتها

أعبع١بد رؾ١ًٍ 

 اٌّزغٙبد

انسثٕسج                

 ٔ انذاذا شٕ
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح
تعريف الطالب بالضرب  2 2

العددي واالتجاىي للمتجهات 
 وتطبيقاتو.

الضرب العددي واالتجاىي 
 للمتجهات

= = 

تعريف الطالب بتغيير انظمة  2 3
 االجداثيات

 = = تغيير انظمة االجداثيات

تعريف الطالب بتفاضل  2 4
المتجهات والسرعة والتعجيل 

 المماسي والعمودي

 = = تفاضل المتجهات

تعريف الطالب باساسيات  2 5
 الحركة على خط مستقيم

داينمك الجسيم في الحركة 
 الخطية

= = 

تعريف الطالب بتطبيقات  2 6
 الحركة الخطية

= = = 

تعريف الطالب باساسيات  2 7
 الحركة العامة

داينمك الجسيم في الحركة 
 العامة

= = 

تعريف الطالب بتطبيقات  2 8
 الحركة العامة والقوة المحافظة

= = = 

 = = القذائف وحركتها تعريف الطالب بحركة القذائف 2 9

  نظري  االمتحان األول 2 11

تعريف الطالب بالقوى  2 11
 المركزية وتطبيقاتها

 = = القوى المركزية

12 2 = = = = 
تعريف الطالب بالميكانيك  2 13

 السماوي

 = = الميكانيك السماوي

 = = 1قانون كبلر 1تعريف الطالب بقانون كبلر 2 14

 = = 2قانون كبلر 2بقانون كبلرتعريف الطالب  2 15

 = = 3قانون كبلر 3تعريف الطالب بقانون كبلر 2 16

 = = معادلة المدار تعريف الطالب بمعادلة المدار 2 17

 = = طاقة المدار تعريف الطالب بطاقة المدار 2 18

 = = تطبيقات متنوعة  تعريف الطالب بتطبيقاتها 2 19
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 انثٍُح انرحرٍح -11

   ANALYTICAL MECHANICS ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 BY GRANT R. FOWLES 

   ANALYTICAL MECHANICS ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
 BY GRANT R. FOWLES 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 http://ocw.mit.edu/courses/analytical mechanics/ 

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

 .ٌزطج١مبد ا١ٌّىب١ٔه اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ اٌف١ض٠بء  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

  نظري  االمتحان الثاني 2 21

بداينمك  تعريف الطالب 2 21
 مجموعة جسيمات

 = = داينمك مجموعة جسيمات

بمركز الكتلة  تعريف الطالب 2 22
 والزخم الخطي والزاوي

مركز الكتلة والزخم الخطي 
 والزاوي

= = 

تعريف الطالب الطاقة الكامنة  2 23
 والحركية والتصادم

الطاقة الكامنة والحركية 
 والتصادم

= = 

الطالب بمعادالت  تعريف 2 24
 الكرانج للحركة

 = = معادالت الكرانج بالحركة

تعريف الطالب يالقوى  2 25
 المعممة

 = = االحداثيات والقوى المعممة

تعريف الطالب بعض تطبيقات  2 26
 معادالت الكرانج للحركة 

 = = تطبيقات متنوعة

تعريف الطالب بمعادالت  2 27
 ىاملتون للحركة

 = = بالحركةمعادلة ىاملتون 

تعريف الطالب بعض تطبيقات  2 28
 معادالت ىاملتون للحركة

 = = تطبيقات متنوعة

 = = تطبيقات شاملة متنوعة تطبيقات شاملة متنوعة 2 29

  نظري  االمتحان الثالث 2 31

http://ocw.mit.edu/courses/analytical%20mechanics/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 206PHNA/ رؾ١ًٍ ػذدٞ اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 91 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

ٚرؾ١ًٍ اٌزم١ٕبد ٚاٌطشق الػطبء ؽٍٛي رمش٠ج١خ ٌٚىٕٙب دل١مخ ِٓ  ٠زّضً اٌٙذف اٌؼبَ ِٓ ٘زا اٌّمشس ثزق١ُّ

أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌّؾبوً اٌش٠بم١خ ػٓ هش٠ك أعٙضح اٌىّج١ٛرش ِغ األخز ثؼ١ٓ االػزجبس ِذٜ األخطبء 

 .ٚاٌم١ٛد اٌّؾزٍّخ

ؾبعٓ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌّبرالة فٟ ؽً اٌّغبئً اٌش٠بم١خ ػذد٠ب" ٚث١بْ ِغبٜٚء ِٚ

 اٌطشق اٌّخزٍفخ فٟ اٌؾً ٚاٌجشِغخ.

 
 
 
 
 
 

 

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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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

 ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٌطشق اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

 فٟ اٌطشق اٌؾغبث١خٌالخطبء اٌؼذد٠خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 العزخذاَ ثشٔبِظ اٌّبرالة فٟ ؽً اٌّغبئًرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

ٌى١ف١خ اعزخذاَ اٌؾبعت االٌىزشٟٚٔ فٟ ؽً اٌّغبئً رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 اٌش٠بم١خ ػذد٠ب

 ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  – 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
 ِٙبساد اٌجشِغخ – 4ة

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 اٌش٠بمٟ اٌؼذدٞرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   اٌّغبئً اٌش٠بم١خ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ ػ١ٍّب ِٚخزجش٠ب ِٓ خالي رق١ُّ ثشاِظ ثبعزخذاَ اٌّبرالة ٌؾً اٌّغبئً  -

 اٌش٠بم١خ اٌّخزٍفخ ػذد٠ب"

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 زؾ١ًٍ اٌؼذدٌٍٞاٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ غبئً اٌش٠بم١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ  -1ط

 غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

 اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌّبرالة فٟ ؽً اٌّغبئً اٌش٠بم١خ ػذد٠برّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 اٌش٠بمٟ اٌؼذدٞرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   اٌّغبئً اٌش٠بم١خ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ ػ١ٍّب ِٚخزجش٠ب ِٓ خالي رق١ُّ ثشاِظ ثبعزخذاَ اٌّبرالة ٌؾً اٌّغبئً  -

 اٌش٠بم١خ اٌّخزٍفخ ػذد٠ب"

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 

 

 
 (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 االٔزشٔذزؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؾً ثطشق اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ ػٓ هش٠ك اٌ -

 تٍُح انًمشس-11

اسى انٕحذج / أٔ  يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى
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تعريف الطالب باالجزاء  3 1
الرئيسية للحواسيب 

 االلكترونية واىميتها في حياتنا

مقدمة عن االجزاء الرئيسة 
 للحاسب االلكتروني

انسثٕسج ٔانذاذا 

 شٕ 
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 
تعريف الطالب باستخدام  3 2

 المخططات االنسيابية
 = السبورة والداتا شو  المخططات االنسيابية

تعريف الطالب بأنواع االخطاء  3 3
 العددية

 = السبورة والداتا شو  انواع االخطاء العددية

بكيفية حساب تعريف الطالب  3 4
 االخطاء العددية

 = السبورة والداتا شو  حساب االخطاء العددية

تعريف الطالب بانواع  3 5
المعادالت غير الخطية وطرق 

 حلها عدديا

حل المعادالت غي الخطية 
 عدديا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب  بطريقة  3 6
 التنصيف ايجابياتها ومساوئها

 = السبورة والداتا شو  طريقة التنصيف

 –تعريف الطالب بطريقة نيوتن  3 7
 رافسون وأىميتها

 = السبورة والداتا شو  رافسون -طريقة نيوتن 

تعريف الطالب بطريقة الموقع  3 8
 الخاطىء

 = السبورة والداتا شو  طريقة الموقع الخاطىء

تعريف الطالب بطريقة النقطة  3 9
 الثابتة

 = السبورة والداتا شو  الثابتةطريقة النقطة 

االمتحان الشهري االول  3 11
 عملي ونظري

نظري وعملي على  االمتحان االول
 الحاسب

 

تعريف الطالب بأنواع  3 11
المعادالت التفاضلية العادية 

 وطرق حلها عددبا

حل المعادالت التفاضلية 
 العادية عدديا

 = السبورة والداتا شو 

بطريقة اويلر تعريف الطالب  3 12
 ايجابياتها ومساوئها

 = السبورة والداتا شو  طريقة اويلر

تعريف الطالب بطريقة اويلر  3 13
 المحسنة وأىميتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة اويلر المحسنة

 –تعريف الطالب بطريقة رانج  3 14
 كوتا وميزاتها

 = السبورة والداتا شو  كوتا  -طريقة رانج 

االمتحان الشهري الثاني  3 15
 عملي ونظري

نظري وعملي على  االمتحان الثاني
 الحاسب

 

تعريف الطالب بأىمية التكامل  3 16
العددي واختالفو عن التكامل 

 = السبورة والداتا شو  التكامل العددي
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 التحليلي

تعريف الطالب بطريقة  3 17
المربعات وطريقة شبو 

 المنحرف

طريقة المربعات وشبو 
 المنحرف

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطريقة  3 18
 سمبسون وميزاتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة قاعدة سمبسون

تعريف الطالب بطريقة جدول  3 19
 رومبيرج وتطبيقاتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة جدول رومبرج

االمتحان الشهري الثالث  3 21
 عملي ونظري

نظري وعملي على  الثالثاالمتحان 
 الحاسب

 

تعريف الطالب بالحاجة  3 21
اليجاد المنحنى المناسب 

 لمجموعة من البيانات

 = السبورة والداتا شو  ايجاد المنحنى المناسب

تعريف الطالب بطريقة  3 22
 المربعات الصغرى واىميتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة المربعات الصغرى

الطالب بكيفية ايجاد تعريف  3 23
افضل خط مستقيم يمثل 

 مجموعة من النقاط

 = السبورة والداتا شو  ايجاد افضل خط مستقيم

تعريف الطالب بكيفية ايجاد  3 24
افضل معادلة من الدرجة 
الثانية تمثل مجموعة من 

 النقاط

ايجاد افضل معادلة من 
 الدرجة الثانية

 = السبورة والداتا شو 

الطالب بكيفية ايجاد تعريف  3 25
افضل متعددة حدود تمثل 

 مجموعة من النقاط

 = السبورة والداتا شو  ايجاد افضل متعددة حدود

زيادة قابلية الطالب على حل  3 26
 المسائل المختلفة عدديا

 = السبورة والداتا شو  حل بعض االمثلة ومراجعة

بأنظمة تعريف الطالب  3 27
 وتطبيقاتهاالمعادالت الخطية 

طرق حل انظمة المعادالت 
 الخطية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطريقة حذف   3 28
 كاوي واىميتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة حذف كاوس

زيادة قابلية الطالب على حل  3 29
 المسائل المختلفة عدديا

 = السبورة والداتا شو  حل بعض االمثلة ومراجعة

االمتحان الشهري الرابع  3 31
 عملي ونظري

نظري وعملي على  االمتحان الرابع
 الحاسب
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 Numerical Analysis by Richard Burden and ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
Douglas Faires 

 .Schaum's Outline of Numerical Analysis -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
 

2- Applied Numerical Analysis by Curtis Gerald & 
Patrick Wheatley.  

 
)  اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب  

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 
1- Numerical Methods for Scientists and Engineers, R. 
W. Hamming 

 
2- Analysis of Numerical Methods, Isaacson and 
Keller  
 
3- Numerical Mathematics and Computing by E. Ward 
Cheney and David R. Kincaid 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
-330-http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18

2012-spring-analysis-numerical-to-introduction/ 
 

http://mathforum.org/advanced/numerical.html 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

 .رؾذ٠ش اٌجشاِغ١بد اٌّغزخذِخ ع٠ٕٛب •

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-330-introduction-to-numerical-analysis-spring-2012/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-330-introduction-to-numerical-analysis-spring-2012/
http://mathforum.org/advanced/numerical.html
http://mathforum.org/advanced/numerical.html
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء/ػٍَٛ و١ّ١بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /207PHC2 اٌؾبعجبد اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

على الحاسوب باستخدام برامج االكسل والبوربوينت  والوورد ليكون قادرا على استخدام الحاسبة تعليم الطالب العمل 
 والعمل على ىذه البرامج االساسية بسهولة وتجاوز المشاكل التي تطرأ عند العمل

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ ٌٍؼًّ  اٌؾبعجبدرذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 اٌؾبعٛةٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 
 
 
 
 
 
 

 

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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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌٍؾبعجخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  --1أ

 اٌؾبعٛةٌجشاِغ١بد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ّىٛٔبد عٙبص اٌىِٛج١ٛرشٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

ٌالٚاِش ٚاال٠ؼبصاد اٌّٛعٛدح فٟ وً ثشٔبِظ ِٓ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 ثشاِظ اٌؾبعجخ ٚ رطج١مٙب ػٍٝ اٌؾبعٛة

   

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 ٌجشاِظ اٌؾبعٛةرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رزطٍت اٌزفى١ش   رخـ اٌؾبعٛةرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 ث١ز١خدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ثّىٛٔبد اٌؾبعٛةرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ   --1ط

  اٌزٟ رٛاعُٙٙ ػٕذ اعزخذاَ ثشاِظ اٌؾبعٛةرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً   -2ط

 ثزٕق١ت اٌجشاِظرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ 

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 ٌجشاِظ اٌؾبعٛةرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رزطٍت اٌزفى١ش   رخـ اٌؾبعٛةرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

ٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌط -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   --1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -3د

 ٌغبِؼبد ٚو١ٍبد اخشٜ ٌالهالع ػٍٝ هشق رٕف١ز ٚأغبص اٌّمشساٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -4د
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ اعُ اٌٛؽذح / 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اعطاء الطالب  مقدمة عن برنامج  3 1
اكسل وكيفية ادخال النصوص يف 

 اخلاليا

مقدمة عن برنامج اكسل +شرح نافذة 
االكسل +ادخال النص يف اخللية 

 +ادخال البيانات يف نطاق من اخلاليا 

انسثٕسج ٔانذاذا 

 شٕ 
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

 االيرحاَاخ انشٓشٌح

 
تعريف الطالب بكيفية حتديد اخلاليا   3 2

والتنقل بني اوراق العمل وحفظ 
 ادللفات 

حتديد للخاليا +تعديل حمتويات 
اخلاليا +التنقل بني اورااق العمل 

+اعادة تسمية اوراق العمل +حفظ 
 ملف االكسل 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب كيفية فتح  ملف  3 3
موجود يف برنامج اكسل واغالق ادللف 

 واخلروج من برنامج اكسل 

فتح ملف موجود يف برنامج اكسل 
+معاينة وطبع ورقة العمل +اغالق 

ادللف واخلروج من برنامج اكسل 
 +تنسيق االرقام

 = السبورة والداتا شو 

ضبط حجم   تعريف الطالب كيفية 3 4
الصفوف واالعمدةوعمل حماذاة 

حمتويات اخللية واضافة وحذف خاليا 
وصفوف واعمدةونقل ونسخ ومسح 

 حمتوى اخلاليا

ضبط حجم الصفوف 
واالعمدة+حماذاة حمتويات اخللية 

+التنسيق ادلشروط+البحث 
واالستبدال+اضافة وحذف خاليا 

وصفوف واعمدة+نقل ونسخ ومسح 
 حمتوى اخلاليا 

 = ة والداتا شو السبور 

تنسيق النص   تعريف الطالب كيفية 3 5
وتنسيق االرقام كعملة واضافة حدود 
اىل اخلاليا +اضافة الظل اىل اخلاليا 

 ودمج اخلاليا

تنسيق النص +تنسيق االرقام كعملة 
+نسخ التنسيق+اضافة حدود اىل 
اخلاليا +اضافة الظل اىل اخلاليا 

+استخدام التنسيق اجلاىز+انشاء 
 االمناط +دمج اخلاليا 

 = السبورة والداتا شو 

اضافة رأس  تعريف الطالب كيفية 3 6
وتذييل اىل اخلاليا وتغيري ىوامش 
الصفحة واضافة وحذف فواصل 

 الصفحات واختيارات اخرى للطباعة

اضافة رأس وتذييل اىل اخلاليا +تغيري 
ىوامش الصفحة +تغيري اجتاه الصفحة 

ادلطبوعة+اضافة وحذف فواصل 
الصفحات +ضبط ومسح مساحة 

 معينة لطباعة+اختيارات اخرى للطباعة

 = بورة والداتا شو الس

اخفاء واظهار   تعريف الطالب كيفية 3 7
الصفوف وتنقية البيانات والعمل مع 

 ادلخططات البيانية وانشاؤىا 

اخفاء واظهار الصفوف 
واالعمدة+جتميد الصفوف 

واالعمدة+اضافة وحذف اوراق عمل 
من ملف اكسل +تنقية البيانات 

+العمل مع ادلخططات البيانية +انشاء 
خمطط باستخدام معاجل ادلخططات 

 البيانية

 = السبورة والداتا شو 

انواع ادلخططات تعريف الطالب ب 3 8
واليةحتريك وتصغري وتكبري وحذف 

ادلخطط وتغيري عنوان ادلخطط واضافة 
 عناوين اىل احملاور

انواع ادلخططات+حتريك وتصغري 
وتكبري وحذف ادلخطط+تغيري عنوان 

اىل  ادلخطط واضافة عناوين
 احملاور+حتريك وتنسيق عناصر ادلخطط

 = السبورة والداتا شو 

ة  تغيري نوع تعريف الطالب كيفي 3 9
ادلخطط وتنظيم مصدر البيانات 

تغيري نوع ادلخطط وتنظيم مصدر 
البيانات +حتديث البانات وتنسيق 

 = السبورة والداتا شو 
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احملاور+اضافة خطوط بيانية واسهم  +واضافة خطوط بيانية واسهم
 +معاينة وطباعة ادلخطط 

تكوين   تعريف الطالب كيفية 3 11
ادلعادالت الرياضية ونسخها وحتريرىا 

واستخدام دالة اجلمع واجلمع التلقائي 
واستخدام االمر ادراج دالةواستخدام 

 االرقام ادلتسلسلة

تكوين ادلعادالت الرياضية +نسخ 
ادلعادالت الرياضية+حترير ادلعادالت 

الرياضية+استخدام دالة اجلمع واجلمع 
التلقائي +استخدام االمر ادراج 

دالة+استخدام دالة التاريخ+العناوين 
ادلطلقة وادلرتبطة+استخدام الدوال 

 االحصائية+استخدام االرقام ادلتسلسلة 

 = السبورة والداتا شو 

خلق معادلة  تعريف الطالب كيفية  3 11
رياضية ثالثية االبعاد وربط اكثر من 

 ملف اكسل

خلق معادلة رياضية ثالثية االبعاد+ربط 
اكثر من ملف اكسل+استخدام دالة 

IF   اضافة ارتباط تشعيب +اضافة+
تعليق على اخلاليا +حفظ ملف اكسل  

كصفحة ويب +ارسال ملف اكسل 
 عرب الربيد االلكرتوين 

 = السبورة والداتا شو 

   امتحان الشهر االول  امتحان الشهر االول 3 12

واجهة بور   تعريف الطالب على 3 13
بوينت وطرق انشاء العروض وتنسيقها 

و تغيري منط عرض الشرائح وكيفية 
 ادراج شرحية جديدة

شرح واجهة بور بوينت+مكونات 
الشاشة +طرق عرض التصميم +انشاء 

العروض وتنسيقها+ضبط صفحات 
ملف العرض +تغيري منط عرض 

 الشرائح+ادراج شرحية جديدة 

 = السبورة والداتا شو 

كيفية  نسخ شرحية   تعريف الطالب 3 14
عرض وحذف شرحية والتعامل مع 
التخطيطات والكائنات وادلؤثرات 

 الصوتية واالنتقال بني شرائح العرض

نسخ شرحية عرض +حذف شرحية 
+تنسيق االلوان+تنسيق 

اخللفية+التعامل مع النصوص والرسوم 
واجلداول وادلالحظات+التعامل مع 

دلؤثرات التخطيطات والكائنات وا
 الصوتية +االنتقال بني شرائح العرض 

 = السبورة والداتا شو 

كيفية  ختصيص   تعريف الطالب 3 15
تأثريات حمتويات الشرائح واضافة رأس 
وتذييل لشرائح العرض وحفظ العرض  

 كصفحة ويب

ختصيص تأثريات حمتويات 
الشرائح+اضافة رأس وتذييل لشرائح 

العرض+انشاء ارتباط تشعيب مع شرحية 
اخرى داخل العرض+حفظ العرض  

 كصفحة ويب 

 = السبورة والداتا شو 

مقدمة عن  برنامج    اعطاء الطالب 3 16
 2007مايكروسوفت وورد 

مقدمة عن  برنامج مايكروسوفت وورد 
2007  

 = السبورة والداتا شو 

توضيح  مكونات جهاز الكومبيوتر  3 17
 وقائمة كافة الربامج

مكونات جهاز الكومبيوتر +قائمة  
 كافة الربامج 

 = السبورة والداتا شو 

شرح وتوضيح  لوحة التحكم  3 18
 +النوافذ+االعدادات

 = السبورة والداتا شو  لوحة التحكم +النوافذ+االعدادات

تعريف الطالب كيفية انشاء  ادللفات  3 19
 واجمللدات

 = السبورة والداتا شو  ادللفات واجمللدات

التعرف على خمتصرات لوحة ادلفاتيح و   3 21
 النسخ واللصق والقص

 = السبورة والداتا شو  ادلختصرات +النسخ واللصق والقص

توضيح  الشاشة الرئيسية لربنامج  3 21
 وورد+زر اوفسمايكروسوفت اوفس 

الشاشة الرئيسية لربنامج مايكروسوفت 
 اوفس وورد+زر اوفس

 = السبورة والداتا شو 

توضيح  الصفحة الرئيسيةوتبويب ادراج  3 22
 وتبويب ختطيط الصفحة

الصفحة الرئيسية+تبويب ادراج 
 +تبويب ختطيط الصفحة 

 = السبورة والداتا شو 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 تقنيات وتركيب الحاسوب/ د. زياد محمد عبود ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 بحث في نظام تشغيل/ سهام علي يحيى  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
 مواقع االنترنت التعليمية 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  

 فٟ ِغبي رؼ١ٍُ اٌؾبعٛةفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

 

 

 

 

 
 

تعريف الطالب كيفية  انشاء مستند  3 23
 جديد فارغ +حفظ مستند الول مرة 

انشاء مستند جديد فارغ +حفظ 
 مستند الول مرة +فتح مستند

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  اغالق مستند+تعديل النص وتنسيقو  3 24

تعريف الطالب كيفية  مسح التنسيق  3 25
)التكرار(  والرتاجع عن واالعادة

 والتعداد النقطي والرقمي

مسح التنسيق+الرتاجع عن واالعادة 
 )التكرار(+التعداد النقطي والرقمي

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب كيفية انشاء  اجلدوال  3 26
 وىوامش الصفحةوخلفية الصفحة

اجلدوال+ىوامش الصفحة+خلفية 
 الصفحة

 = السبورة والداتا شو 

الطالب كيفية انشاء  مربع نص  تعريف 3 27
 +ادراج صورة+ادراج ارقام الصفحات

مربع نص +ادراج صورة+ادراج ارقام 
 الصفحات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب كيفية  ادراج رؤوس  3 28
 وتذييالت الصفحة

 = السبورة والداتا شو  ادراج رؤوس وتذييالت الصفحة

معاينة  تعريف الطالب كيفية اجراء  3 29
 قبل الطباعة

 = السبورة والداتا شو  معاينة قبل الطباعة 

طباعة الورقة  تعريف الطالب كيفية 3 31
وشرح االيعازات ادلوجودة يف نافذة 

 الطباعة

 = السبورة والداتا شو  الطباعة

   امتحان الشهر الثاني امتحان الشهر الثاني  31
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء     انمسى انؼهًً  / انًشكض-2

 ١ِ304PHQMىب١ٔه اٌىُ  / اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 150 ػذد انساػاخ انذساسٍح )انكهً(-6

 1/9/2019 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 انًمشسأْذاف -8

رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٔظش٠بً ٚػ١ٍّبً ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛافٍخ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ ٚاْ ٠ؤدٚا دٚساً ِز١ّضاً فٟ اٌجؾش -

 ٚاٌؼًّ فٟ إٌّؾأد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقٕبػ١خ.

رىّٓ أ١ّ٘خ اٌف١ض٠بء اٌى١ّخ فٟ أٙب دخٍذ فٟ وبفخ اٌّغبالد ِضً )أٔظّخ اٌزؾف١ش , أٔظّخ رذ٠ذ اٌّٛالغ , -2

 اٌزشاو١ت ا٠ٌٕٚٛخ اٌذل١مخ , رطج١مٙب ٌٍغغ١ّبد اال١ٌٚخ ٚثغشػبد لش٠جخ ِٓ عشػخ اٌنٛء(.دساعخ 

.رؼٍُ اٌطبٌت اُ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدٜ األعبع١خ ثبٌذاٌخ اٌّٛع١خ ٚخقبئقٙب ٚوزٌه ِفَٙٛ اٌغغ١ّبد ٚاٌّٛعبد 3

 شٜ .ٚؽٍٛي ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش ٌغ١ّغ اٌغغ١ّبد اٌزٟ رزشوت ِٕٙب اٌزسح اٚ اٌغغ١ّبد األخ

رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح ١ِىب١ٔه اٌىُ ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ 

 ٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 

 

 

 

 

 

 

٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزن١بً ألُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚفف 

 اٌجشٔبِظ.؛
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 يخشخاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى-9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍف١ض٠بء اٌى١ّخ .  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  ٌٍذاٌخ اٌّٛع١خ ٚخقبئقٙب . -2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّؼبدٌخ ؽشٚدٔىش اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ ٚغ١ش   -3أ

 اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ .

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌؾٍٛي ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ اٌجغ١و . -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌززوش -ِٙبساد اٌّؼشفخ  – 1ة

 ِٙبساد اٌززو١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبألعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع ١ِىب١ٔه اٌىُ ِٕٚٙب اؽؼبع اٌغغُ    -

 األعٛد .

غبالد رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ ١ِىب١ٔه اٌىُ ٚاعزخذاِبرٙب فٟ اٌّ -

 األخشٜ . 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 ٚاٌذساعبداٌزمبس٠ش  -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ  -5

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ ٌٍف١ض٠بء اٌى١ّخ .  -1ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ دساعخ ٚرطج١ك اٌّٛصشاد اٌٙش١ِز١خ . -2ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ث١ّىب١ٔه اٌىُ   ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ    -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 اٌف١ض٠بئٟ اٌىّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ اٌى١ّ١بء اٌؼن٠ٛخ  رزطٍت اٌزفى١ش  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ  -



 114 

 تٍُح انًمشس-10

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛمٛع

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِؼشفخ ِٓ طٍجخرّى١ٓ اٌ 2 1

 اٌذاٌخ اٌّٛع١خ ٚخقبئقٙب 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)رؼبس٠ف ، اٌذاٌخ 

اٌّٛع١خ ، خقبئـ 

 اٌذاٌخ اٌّٛع١خ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد 

ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ   2 2

 خقبئـ اٌّٛصشاد 

١ِىبٔه اٌىُ ِجبدٜ 

)اٌّٛصشاد ، خقبئـ 

 اٌّٛصشاد (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ  2 3

  ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

أؽزمبق ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش اٌّؼزّذح 

ػٍٝ اٌضِٓ ٚغ١ش 

اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ 

فٟ ثؼذ ٚاؽذ ٚصالصخ 

 أثؼبد .

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 4

اٌذٚاي اٌزار١خ ٚاٌمف١ُ 

  اٌزار١خ 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)اٌذٚاي اٌزار١خ ،اٌم١ُ 

اٌزار١خ ،ِؼذي اٌم١ّخ ، 

 اٌزفبٚد (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ٓ رؾذ٠ذ ِ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 5

رغ١ش ِؼذي اٌم١ّخ ِغ 

 اٌضِٓ 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)رغ١ش ِؼذي اٌم١ّخ ِغ 

 اٌضِٓ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 6

  ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش  

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

) 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 7

االٔؾالالد ، اٌؾبالد 

  اٌّىّّخ ، اٌزّبصً  

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)االٔؾالي ، اٌؾبالد 

اٌزّبصً (اٌّىّّخ ،   

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 8

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

  ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ اٌجغ١و  

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ 

 اٌجغ١و

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رؾذ٠ذ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 2 9

ِغز٠ٛبد اٌطبلخ ٚاٌذٚاي 

 اٌّٛع١خ 

أ٠غبد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ 

 ٚاٌذٚاي اٌّٛع١خ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِٓ ؽغبة  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 2 10

اٌذٚاي اٌّٛع١خ ٌٍّززثزة 

ؽغبة اٌذٚاي اٌّٛع١خ 

ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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جغ١واٌ ٌجغ١واٌزٛافمٟ ا  

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 11

ث١ٓ ٔزبئظ ا١ٌّىب١ٔه اٌفشق 

اٌىّٟ ٚاٌىالع١ىٟ ، 

اٌزمش٠ج١خ ،  اٌطش٠مخ

 اٌطش٠مخ اٌّنجٛهخ (

ِمبسٔخ ث١ٓ ٔزبئظ 

ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ 

ٚاٌىالع١ىٟ ، اٌطش٠مخ 

اٌزمش٠ج١خ ، اٌطش٠مخ 

 اٌّنجٛهخ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 12

رطج١ك ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

غ١ش اٌّؼزذح ػٍٝ اٌضِٓ 

 فٟ ثؼذ ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

رطج١ك ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش غ١ش اٌّؼزذح 

ػٍٝ اٌضِٓ فٟ ثؼذ 

 ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 13

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 14

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رطج١ك ِؼبدٌخ  ِؼشفخِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 15

ؽشٚدٔىش ػٍٝ 

فٕذٚق عٙذ رٞ ثؼذ 

 ٚاؽذ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ  ِٓ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 16

ث١ٓ ٔزبئظ ا١ٌّىب١ٔه  اٌفشق 

اٌىّٟ ٚاٌىالع١ىٟ ، 

اٌطش٠مخ اٌزمش٠ج١خ ، 

 اٌطش٠مخ اٌّنجٛهخ (

ِمبسٔخ ث١ٓ ٔزبئظ 

ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ 

ٚاٌىالع١ىٟ ، اٌطش٠مخ 

اٌزمش٠ج١خ ، اٌطش٠مخ 

 اٌّنجٛهخ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ و١ف١خ   2 17

رطج١ك ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

اٌضِٓ غ١ش اٌّؼزذح ػٍٝ 

 فٟ ثؼذ ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

رطج١ك ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش غ١ش اٌّؼزذح 

ػٍٝ اٌضِٓ فٟ ثؼذ 

 ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 18

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 19

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 20

اٌزفغ١ش  – Φؽً ِؼبدٌخ  

 اٌف١ض٠بئٟ ٌٍؼذد اٌىّٟ

 – Φؽً ِؼبدٌخ  

ٌٍؼذد  اٌزفغ١ش اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىّٟ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 21

ؽغبة  θؽً ِؼبدٌخ 

ؽغبة  θؽً ِؼبدٌخ 

Lاٌّٛصش  
2

ثذالٌخ  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ -د.عبعُ اٌؾغٕٟ   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ِمذِخ فٟ ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ ،            –د.٘بؽُ ػجٛد لبعُ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 أعبع١بد ١ِىب١ٔه اٌىُ –د.عبٌُ ؽغٓ اٌؾّبع 

Lاٌّٛصش  
2

ثذالٌخ  

 االؽذاص١بد اٌىش٠ٚخ

 االؽذاص١بد اٌىش٠ٚخ

اٌؾً  R ؽً ِؼبدٌخ  2 22

 اٌؾً اٌذل١ك -اٌزمش٠جٟ

اٌؾً  R ؽً ِؼبدٌخ 

 اٌؾً اٌذل١ك -اٌزمش٠جٟ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 23

ث١ٓ ٚفف ثٛس  اٌفشق  

 –ٚٚفف ؽشٚدٔىش 

أ٠غبد ٔقف لطش 

 االٌىزشْٚ ٌٍذٚاي اٌّٛع١خ

ِمبسٔخ ث١ٓ ٚفف 

ثٛس ٚٚفف 

أ٠غبد  –ؽشٚدٔىش 

ٔقف لطش االٌىزشْٚ 

 ٌٍذٚاي اٌّٛع١خ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾذ٠ذ  2 24

سِٛص  –ثشَ االٌىزشْٚ 

 د٠شان

 –ثشَ االٌىزشْٚ 

 سِٛص د٠شان

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

أؽزمبق  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 25

ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش ٌزسح 

 ؽً رّبس٠ٓ –ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

أؽزمبق ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش ٌزسح 

ؽً  –ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

 رّبس٠ٓ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 26

ٔظش٠خ االمطشاة غ١ش 

اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ 

 ٌٍّشرجخ االٌٚٝ

ٔظش٠خ االمطشاة 

غ١ش اٌّؼزّذح ػٍٝ 

 اٌضِٓ ٌٍّشرجخ االٌٚٝ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 27

ربص١ش  –هشق اٌزمش٠ت 

 عزبسن

ربص١ش  –هشق اٌزمش٠ت 

 عزبسن

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 28

هش٠مخ  –هشق اٌزمش٠ت 

 اٌزغب٠ش

 –هشق اٌزمش٠ت 

 هش٠مخ اٌزغب٠ش

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 29

هش٠مخ  –هشق اٌزمش٠ت 

    اٌزؾ٠ٛؼ

 –هشق اٌزمش٠ت 

 هش٠مخ اٌزؾ٠ٛؼ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 30

WKBهش٠مخ 

WKBاٌغجٛسح  هش٠مخ

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

   اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ  31

- 
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 Quantum Mechanics  concept and application 

, , Zettili 

  www.Googles book ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 اٌف١ض٠بء اٌى١ّخ االعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ  •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.   •

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google/
http://www.google/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس                                     

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 303PHLAف١ض٠بء ا١ٌٍضس  اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 فقٍٟ انفظم / انسُح-5

 عبػخ  151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8
فُٙ ٚ ٌّبدح ا١ٌٍضس ِٚؼشفخ أُ٘ اٌزطج١مبد اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚاٌطج١خ ٚ اٌّجبدا اٌف١ض٠بئ١خ رؼ١ٍُ اٌطبٌت 

ٚ اعزٕجبه  االعزىؾبفػٍُ اٌف١ض٠بء ثبٌذساعخ ٚ  ٠زٕبٌٚٙب اٌزِٟؼشفخ ٚ دساعخ ِؼظُ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ 

ٌؼٍُ اٌف١ض٠بء  األعبع١خ اٌمٛا١ٔٓفُٙ ٚ ِؼشفخ ٚ دساعخ  ٚوزٌه  ثٙب اٌّزؼٍمخٚ إٌظش٠بد  اٌّفب١ُ٘ٚ  اٌّجبدا

 ٚسثطٗ ثأؽؼخ ا١ٌٍضس ٌفُٙ عٍٛن ٚرقشف ٘زٖ األؽؼخ  اٌؾذ٠ضخ

رؼٍُ اٌف١ض٠بء ٚ رمذ٠ش اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌف١ٕخ  ٌؼٍُ اٌف١ض٠بء ٚ  فٟٚاٌشغجخ ٌذٜ اٌطبٌت  ٌؾّبط إصبسح ا -2

ؽ١برٕب  فٟرٛاعٕٙب  اٌزٟ ٚاٌّؾبوًِٓ اٌقؼٛثبد  اٌىض١شفبئذرٗ ٠فُٙ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ٚلذسرٗ ٠ف ؽً 

  .ا١ِٛ١ٌخ
 اٌزٟٚ اٌؼ١ٍّخ  إٌظش٠خ اٌّؾبوًِٓ اٌقؼٛثبد ٚ  اٌىض١شؽً  فٟاٌمذسح ػٍٝ رط٠ٛش اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ ٌزطج١مٙب  -2

 .رٛاعٗ 

اٌف١ض٠بئ١خ ٚ رطج١مٙب ٚ إعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ  اٌّفب١ُ٘فُٙ ٚ ػشك إٌظش٠بد ٚ  عؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ  -3

 .ٚرؾغ١ؼٙب

 .اإلٔزبع١خ اٌّؤعغبدثبؽز١بعبد  اإلِىبِْز١ّضح ِشرجطخ لذس  ثؾض١خش ث١ئخ ١رٛف - -4

اٌزمذَ اٌغش٠غ ٌٍؼٍَٛ  ٌّغب٠شح اٌّزخققخ ٚا١ٌّٕٙخٚرأ١ً٘ اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ  اٌّؼشفخإصشاء  فٟ اإلعٙبَ - -5

 ٌّغزّغ ِؼبعٍخ لنب٠ب ا فٟٚاٌزم١ٕخ ٌٍّٚغبّ٘خ 

 .رٌه ثشاِظ اٌزأ١ً٘ ٚاٌزذس٠ت ثٕب فٟ ثشاِظ رط٠ٛش وٛادس اٌمغُ اٌجؾش٠خ  فٟلذِبً  اٌّنٟ - -6

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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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 فُٙ  أؽؼخ ا١ٌٍضس.أرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ ٚ -1أ

 فُٙ ِّٓ رزىْٛ ِٕظِٛخ ا١ٌٍضس.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ ٚ -2أ

 خطو مخ ا١ٌٍضس. رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ   -3أ

 ِؼشفخ أٔٛاع ا١ٌٍضساد .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ  -4أ

 ِؼشفخ رطج١مبد ا١ٌٍضس فٟ وبفخ ِغبالد اٌؾ١بح  .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ   -5أ
  ِؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ أؽؼخ ا١ٌٍضس ِخبهش رٍه االؽؼخ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ   -6أ

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

     -4ة
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 ثبالٔزمبالد االٌىزش١ٔٚخ  االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١شرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ    -

 الؽذاس أجؼبس ِؾفض اٌزٞ ثذٚسٖ ٠ؼذ اُ٘ ؽشه ٌؾذٚس اؽؼخ ١ٌضس.

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  ٔزبعبد اؽؼخ  ا١ٌٍضسرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 - .اٌفق١ٍخ ٚ إٌٙبئ١خ االخزجبساداٌؾف١ٙخ ٚ  -اٌزؾش٠ش٠خ  –اٌزفبػ١ٍخ  -اٌمق١شح  االخزجبسادثّب ف١ٙب  االخزجبساد
إٌّبلؾبد ٚ  - . أٚساق اٌؼًّ ٚاٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ - .اٌفشٚك ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌزى١ٍفبد إٌّض١ٌخ اٚ اٌقف١خ

 Work Shops ٚسػ اٌؼًّ - . ِؾشٚع ثؾش عّبػٟ - . اٌّغبّ٘بد اٌقف١خ
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

   ف١ض٠بء اٌؾذ٠ضخأْ ٠مذس اٌطبٌت إعٙبَ ػٍّبء اٌؼشة فٟ اٌ  -1ط

 

 اْ ٠ؾبسن اٌطبٌت فٟ اعشاء اٌزشف١ف اٌنٛئٟ ٌّٕظِٛخ ثقش٠خ . -2ط

 عبعٟ ٌّٕظِٛخ اٌغٙبص ا١ٌٍضسْٞ ٠ؾبٚي اٌطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ اٌزشو١ت االا-3ط

  عؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ اٌّمبسٔخ ث١ٓ أّبه اٌزؾغ١ً ٌٍّٕظِٛخ ا١ٌٍضس٠خ  -4ط

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ 

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 ثبالٔزمبالد االٌىزش١ٔٚخ  رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش   -

 الؽذاس أجؼبس ِؾفض اٌزٞ ثذٚسٖ ٠ؼذ اُ٘ ؽشه ٌؾذٚس اؽؼخ ١ٌضس.

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  ٔزبعبد اؽؼخ  ا١ٌٍضسرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ  -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -3د

 ٌٍّشاوض اٌجؾض١خ ِٕٚٙب ِؼٙذ ا١ٌٍضس اٌؼبٌٟ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -4د
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطبٌت ثّؼٕٝ  5 1

(  LAZERوٍّخ ١ٌضس )

 ٚٔظشح ربس٠خ١خ ػٓ ا١ٌٍضس  

ِمذِخ رؼش٠ف١ٗ ػٓ اؽؼخ 

ا١ٌٍضس ٚربس٠خ اٌؼٍّٟ ٌٙزٖ 

 االؽؼخ 

 السبورة والداتا شو

ٚفٟ ثؼل 

االؽ١بْ 

االعزؼبٔخ ثغٙبص 

ا١ٌٍضس ِٓ 

 اٌّخزجش 

ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 2

ٔظش٠خ ثالٔه ٚاالؽؼبع 

 اٌىٙشِٕٚغٕبه١غٟ 

ٔظش٠خ ثالٔه ٚاالؽؼبع 

 اٌىٙشِٚغٕبه١غٟ
= = 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 3

 اعظ ػًّ ا١ٌٍضس
 = = اعظ ػًّ ا١ٌٍضس

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 4

 هشق اٌنخ
اٌزٛص٠غ اٌّؼىٛط 

 ٚأظّخ اٌنخ
= = 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 5

ِىٛٔبد ِٕظِٛبد 

 اؽؼخ ا١ٌٍضس االعبع١خ 

ِىٛٔبد ِٕظِٛبد 

 اؽؼخ ا١ٌٍضس االعبع١خ
= = 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 6

 هشق اٌنخ
 = = هشق اٌنخ 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 7

 اٌّشٔبْ ٚأٛاػٗ
 = = اٌّشٔبْ ٚأٛاػٗ 

رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  5 8

 االّٔبه ٚأٛاػٙب 
االّٔبه اٌط١ٌٛخ 

 ٚاٌّغزؼشمخ 
= = 

ِؼشفخ اٌطبٌت ػٍٝ  5 9

اٌزن١ّٓ ٌٍٕزبط 

 ا١ٌٍضسٞ

 = = رن١ّٓ ٔزبط ا١ٌٍضسٞ

ِؼشفخ اٌطبٌت ٌؼبًِ  5 11

 إٌٛػ١خ ٚلذسح ا١ٌٍضس 
-Qػبًِ إٌٛػ١خ 
swishing  

= = 

ِؼشفخ اٌطبٌت ٌؾشه  5 11

 االعزمشاس
 = = ؽشه االعزمشاس

ِؼشفخ اٌطبٌت ٌخٛاؿ  5 12

 ا١ٌٍضس
 = = خٛاؿ ا١ٌٍضس

ِؼشفخ اٌطبٌت ٌؾً  5 13

ِغبئً ؽٛي اٌغطٛع 

 ٚصا٠ٚخ أفشاط ا١ٌٍضس

 = = ِغبئً 

ِؼشفخ اٌطبٌت ػٍٝ  5 14

أزمبي ا١ٌٍضس خالي 

 اٌؼذعبد 

أزمبي ا١ٌٍضس خالي 

 اٌؼذعبد 
= = 

 = = اِزؾبْ اٌفقً االٚي  اِزؾبْ اٌفقً االٚي  15

 = = أٛاع ا١ٌٍضسادِؼشفخ اٌطبٌت الٔٛاع  5 16
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 انثٍُح انرحرٍح -11

ضويات الكم والليزر تاليف /دد.خالد عبد احلميد  و د.وليد  -4 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ا١ٌٍضساد

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 17

 ١ٌٍضساد اٌؾبٌخ اٌقٍجخ 

 = = ١ٌضس اٌؾبٌخ اٌقٍجخ 

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 18

 ١ٌٍضساد اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ

 = = ١ٌضس اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 19

١ٌٍضساد اؽجبٖ 

 اٌّٛفالد 

 = = ١ٌضس اؽجبٖ اٌّٛفالد

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 21

١ٌٍضساد اٌغض٠ئ١خ 

 ٚاٌؾبٌٗ اٌغبئٍخ 

-١ٌضس اٌغض٠ئ١خ 

 اٌقجغخ 

= = 

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 21

ثزطج١مبد اٌقٕبػ١خ 

 الؽؼخ ا١ٌٍضس

رطج١مبد اٌقٕبػ١خ 

 الؽؼخ ا١ٌٍضس

= = 

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 22

ثزطج١مبد اٌؼغىش٠خ 

 الؽؼخ ا١ٌٍضس

 = = رطج١مبد اٌؼغىش٠خ

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 23

اٌطج١خ  ثزطج١مبد

 االؽؼخ ا١ٌٍضس

 = = ثزطج١مبد اٌطج١خ

ِؼشفخ اٌطبٌت الؽؼخ  5 24

 ا١ٌٍضس ٚاالرقبالد 

 = = ا١ٌٍضس ٚاالرقبالد

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 25

ثزطج١مبد فٟ إٌٙذعخ 

ا١ٌّىب١ٔى١خ الؽؼخ 

 ا١ٌٍضس

رطج١مبد فٟ إٌٙذعخ 

ا١ٌّىب١ٔى١خ الؽؼخ 

 ا١ٌٍضس

= = 

ِؼشفخ اٌطبٌت الؽؼخ  5 26

ا١ٌٍضسفٟ اٌزق٠ٛش 

 اٌّغغُ 

ا١ٌٍضسفٟ اٌزق٠ٛش 

 اٌّغغُ

= = 

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 27

ثزطج١مبد الؽؼخ 

 ا١ٌٍضسفٟ اٌم١بعبد

 = = ا١ٌٍضسفٟ اٌم١بعبد

ِؼشفخ اٌطبٌت ٌّغبٚا  5 28

 ا١ٌٍضس  

 = = ِغبٚا ا١ٌٍضس  

ِؼشفخ اٌطبٌت  5 29

ثبٌّخبهش ٚاؽز١بهبد 

اٌغالِخ ِٓ اعٙضح 

 ا١ٌٍضس

ِخبهش ٚاؽز١بهبد 

اٌغالِخ ِٓ اعٙضح 

 ا١ٌٍضس

= = 

 = = اِزؾبْ اٌفقً اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌفقً اٌضبٟٔ   31
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 خلف محودي 

 اشعة الليزوتطبيقاهتا  تاليف / سهام قندال   -5

الليزر وتطبيقاتو  / تاليف د.فاحل حسن محدي   وود.عصام جورج  -6
 مشاين 

 LAZER PHSICS AND APPLACTION-1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
,L.TARASOV. 
2-Basics of Laser Physics,kralF.RENK 

 
 - 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

 بيال آ. لينكيلدلولف   الليزرات -7

 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
WWW.LAZER.COM 

 http://www.books-cloud.htm 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 ٌٍّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ِٚٛاوجخ اُ٘ اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ . اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ -1 

 ٚسعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ فٟ االخزقبؿ   ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ-2

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.-3

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lazer.com/
http://www.lazer.com/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 307PHC3  اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ –اٌؾبعجبد  اسى / سيض انًمشس-3

 إٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 انًمشسأْذاف -8

٠ٙذف اٌّمشس إٌٝ رض٠ٚذ اٌطالة ثّؼٍِٛبد ِٚٙبساد فٟ رخقـ اٌؾبعجبد اٌالصِخ ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ 

اٌّزمذِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؤٍ٘ٗ وزطج١مبد  ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ ألٌٚئه 

 اٌف١ض٠بء اٌّخزٍفخ ػٓ هش٠ك اعزؼّبي اٌؾبعجبد.اٌز٠ٓ عٛف ٠غزّشْٚ فٟ دساعخ  اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثزطج١مبد 

 

 
 
 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌّٛمٛػبد أعبع١بد اٌؾبعجبد.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ 

 ٌزطج١مبد اٌؾبعجبد  فٟ ِغبي اٌف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ       

العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّخزٍفخ فٟ ؽً اٌّغبئً رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ     

  ػٓ هش٠ك اعزؼّبي اٌؾبعجبد االٌىزش١ٔٚخ.

    

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
    
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

   .اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش اإلمبف١خٚاٌّٛام١غ  ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ     -

ؽً اٌّغئً ِٓ خالي رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ رٛع١ٗ اعئٍخ ٌٍطالة ٚ  -

 .اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  رزطٍت   اعزؼّبي اٌؾبعجبد ٚاٌزٟ

 ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؾبعجبد.رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  ٌؾً اٌّغبئً اٌزٟ اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ -     

 رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس.رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد  -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ ػٓ هش٠ك اعزؼّبي اٌؾبعجبد االٌىزش١ٔٚخ.  -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .  ثبإلهبس إٌظشٞاٌّشرجطخ أعئٍخ ِٚغبئً ثبعزؼّبي اٌؾبعجبد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً   -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

 ثبٌفشٚع اٌّخزٍفخ ٌٍف١ض٠بءاعزخذاَ اٌطشق اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ  -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش - 

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 ٔذزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؾً ثبٌطشق اٌش٠بم١خ ػٓ هش٠ك االٔزشاٌ -
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 تٍُح انًمشس-11

اٌغبػب األعجٛع

 د
اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌّٛمٛع
هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

انسثٕسج                 المخططات االنسيابية تعريف الطالب بالمخططات االنسيابية 2 1

 ٔ انذاذا شٕ
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح
 = = برنامج الماتالب تعريف الطالب  ببرنامج الماتالب 2 2

 = = نوافذ برنامج الماتالب تعريف الطالب بالنوافذ الرئيسية للبرنامج 2 3

 = = الثوابت والمتغيرات تعريف الطالب بالثوابت والمتغيرات 2 4

 = = االدخالايعازات  تعريف الطالب بايعازات االدخال 2 5

 = = الدوال المكتبية تعريف الطالب بالدوال المكتبية 2 6

تعريف الطالب بكتابة المعادالت بلغة  2 7
 البرنامج

كتابة المعادالت بلغة 
 البرنامج

= = 

تعريف الطالب بالمتجهات االفقية  2 8
 والعمودية

بالمتجهات االفقية 
 والعمودية

= = 

 = = المصفوفات تعريف الطالب بالمصفوفات 2 9

  نظري  االمتحان األول 2 11

 = = جمع وطرح المصفوفات تعريف الطالب بجمع وطرح المصفوفات 2 11

ضرب وقسمة  تعريف الطالب بضرب وقسمة المصفوفات 2 12
 المصفوفات

= = 

منقول ومقلوب  بمنقول ومقلوب المصفوفةتعريف الطالب  2 13
 المصفوفة

= = 

 = = انواع المصفوفات بانواع المصفوفاتتعريف الطالب  2 14

 = = المصفوفات المحايدة تعريف الطالب  بالمصفوفات المحايدة 2 15

 = = المحددات تعريف الطالب بالمحددات 2 16

عمليات على  تعريف الطالب بعمليات على المصفوفات 2 17
 المصفوفات

= = 

 = = العائمةالنقطة  تعريف الطالب بالنقطة العائمة 2 18

تعريف الطالب بحل منظومة المعادالت  2 19
 الخطية

حل منظومة المعادالت 
 الخطية

= = 

  نظري  االمتحان الثاني 2 21

 = = االحتمالية تعريف الطالب باالحتمالية 2 21

تعريف الطالب بالرسوم البيانية وثنائية  2 22
 األبعاد

الرسوم البيانية وثنائية 
 األبعاد

= = 

 = = االحداثيات القطبية تعريف الطالب باالحداثيات القطبية 2 23
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 انثٍُح انرحرٍح -11

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 تاليف : الدكتور علي محمد حازم  MATLABكتاب 

 c.r.mayn  تاليف: MATLABكتاب    ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

  ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = = االحداثيات الكروية تعريف الطالب باالحداثيات الكروية 2 24

 = = الموجات الجيبية بالموجات الجيبية  تعريف الطالب 2 25

 = = الحركة التوافقية  بالحركة التوافقية تعريف الطالب  2 26

 = = الرسوم ثالثية األبعاد تعريف الطالب بالرسوم ثالثية االبعاد  2 27

 = = السطوح تعريف الطالب بالسطوح 2 28

تعريف الطالب  بالرسوم البيانية المتعددة  2 29
 ورسوم باي

 الرسوم البيانية المتعددة
 ورسوم باي

= = 

  نظري  االمتحان الثالث 2 31

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ٌزطج١مبد اٌؾبعجبد االٌىزش١ٔٚخ ٚثشٔبِظ اٌّبرالة فٟ   ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

 .اٌف١ض٠بء

   ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.رطج١ك  •
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 302PHDEاالٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ  اسى / سيض انًمشس-3

 إٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

٠ٙذف اٌّمشس إٌٝ رض٠ٚذ اٌطالة ثّؼٍِٛبد ِٚٙبساد فٟ رخقـ االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ اٌالصِخ ٌٍّشؽٍخ 

اٌغبِؼ١خ اٌّزمذِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؤٍ٘ٗ وزطج١مبد  ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ 

 .ىزش١ٔٚه اٌشلّٟ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عٛف ٠غزّشْٚ فٟ دساعخ  اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثزطج١مبد االٌ

 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌّٛمٛػبد اعبع١بد االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ 

 االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ فٟ ِغبي اٌف١ض٠بءٌزطج١مبد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ       

العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّخزٍفخ فٟ ؽً اٌّغبئً رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ     

  ػٓ هش٠ك اعزؼّبي االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ.

    

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
    
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

   .اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش اإلمبف١خٚاٌّٛام١غ  ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ     -

ؽً اٌّغئً ِٓ خالي رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ رٛع١ٗ اعئٍخ ٌٍطالة ٚ  -

 .اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  رزطٍت   اعزؼّبي االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ ٚاٌزٟ

ِٓ خالي اعزخذاَ االٌىزش١ٔٚه رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  ٌؾً اٌّغبئً اٌزٟ اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ -     

 اٌشلّٟ. .

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ ػٓ هش٠ك اعزؼّبي االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ.  -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .  ثبإلهبس إٌظشٞاٌّشرجطخ أعئٍخ ِٚغبئً ثبعزؼّبي االٌىزش١ٔٚه اٌشلّٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً   -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

 اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌفشٚع اٌّخزٍفخ ٌٍف١ض٠بءاعزخذاَ اٌطشق رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ  -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش - 

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 ٔذزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؾً ثبٌطشق اٌش٠بم١خ ػٓ هش٠ك االٔزشاٌ -
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 تٍُح انًمشس-11

اٌغبػب األعجٛع

 د
اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌّٛمٛع
هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 هش٠مخ اٌزم١١ُ

تعريف الطالب باالنظمة العددية وخواصها  2 1
 واستخداماتها

انسثٕسج                 االٔظّخ اٌؼذد٠خ

 ٔ انذاذا شٕ
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح
 = = التحويالت بين االنظمة تعريف الطالب  بالتحويالت بين االنظمة 2 2

 = = المتممات تعريف الطالب بالمتممات 2 3

 = = الشفرات تعريف الطالب بالشفرات 2 4

 = = البوابات تعريف الطالب باساسيات البوابات 2 5

البوابات تعريف الطالب باساسيات  2 6
 الحصرية

 = = البوابات الحصرية

تعريف الطالب باساسيات عمل شفرة   2 7
 االسكي

 = = شفرة االسكي

 = = تمثيل االشارة الكهربائية تعريف الطالب تمثيل االشارة الكهربائية 2 8

تعريف الطالب بتطبيقات قواعد الجبر  2 9
 البوولي

 = = قواعد الجبر البوولي

  نظري  األولاالمتحان  2 11

 = = نظرية دي موركان تعريف الطالب بنظرية دي موركان 2 11

 = = التعابير الرقمية القياسية تعريف الطالب بالتعابير الرقمية القياسية 2 12

 = = sopتعابير  sopبتعابير تعريف الطالب  2 13

 = = التحويالت تعريف الطالب بالتحويالت 2 14

 = = شبكة البوابات بشبكة البواباتتعريف الطالب   2 15

 = = دوائر االضافة النصفية تعريف الطالب بدوائر اإلضافة النصفية 2 16

 = = دوائر االضافة الكاملة تعريف الطالب بدوائر اإلضافة الكاملة 2 17

تعريف الطالب بدوائر اإلضافة الثنائية  2 18
 المتوازية

دوائر االضافة الثنائية 
 المتوازية

= = 

 = = bcdدوائر االضافة  bcdتعريف الطالب بدوائر اإلضافة  2 19

  نظري  االمتحان الثاني 2 21

 = = دوائر الطرح النصفية تعريف الطالب بدوائر  الطرح النصفية 2 21

 = = دوائر الطرح الكلية تعريف الطالب بدوائر  الطرح الكلية 2 22

 = = latchesالمرجحات   latchesتعريف الطالب بالمرجحات   2 23

 = = flip flopالهزازات  flip flopتعريف الطالب بالهزازات  2 24

 = = ff s ,t Ff s ,tتعريف الطالب بـ  2 25

 = = تطبيقات الهزازات  بتطبيقات الهزازاتتعريف الطالب  2 26
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 انثٍُح انرحرٍح -11

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 االلكترونيات الرقمية

 مالفينو

 االلكترونيات الرقمية   ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
 سلسلة شوم

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

  ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = = العدادات تعريف الطالب بالعدادات  2 27

بالعدادات المتزامنة وغير تعريف الطالب  2 28
 المتزامنة

العدادات المتزامنة وغير 
 المتزامنة

= = 

تعريف الطالب  بعداد جونسون وتطبيقاتو  2 29
 والمسجالت

عداد جونسون وتطبيقاتو 
 والمسجالت

= = 

  نظري الذاكرة والرام ثبٌزاوشح ٚاٌشاَ تعريف الطالب 2 31

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

 .ٌزطج١مبد اٌؾبعجبد االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌف١ض٠بء  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •
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 انًمشسًَٕرج ٔطف 

 ٔطف انًمشس

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /306PHMEاٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خ اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌفٛرٛف١ض٠بئ١خ اٌزٟ رؾذس فٟ اٌغض٠ئبد ٚادخبي رطج١مبرٙب ػٍٝ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ رؼش٠ف 

 ٌإلعزفبدح ِٕٙب

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ  اٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خرذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 العزفبدح ِٓ ِٕٙباٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خ ٚاٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 
 
 
 
 
 
 

 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌٍف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

  ٌزشو١ت اٌغض٠ئبد ٚأٛاػٙب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ٌط١ف اٌغض٠ئبد ٚؽغبة هبلزٗرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

 إلدخبي اٌغض٠ئبد فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ
 

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   -

رزطٍت اٌزفى١ش  اٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 عجج١خاػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق  -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -4

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ   -1ط

  أٛاع اٌغض٠ئبدرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ رؾخ١ـ   -2ط

     ثبٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خ ٚرطج١مبرٙبرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -
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  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍرض٠ٚذ اٌطٍجخ     -

رزطٍت اٌزفى١ش  اٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 م١غ ِؾذدح ٌّٛا

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خِؾذدح ثٛاعجبد  ددسعب -4

 

 
 األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -
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 انًمشستٍُح -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعريف الطالب بالفيزياء  2 1
 الجزيئية واىميتها في حياتنا

 = السبورة والداتا شو  مقدمة عن المادة

تعريف الطالب بالتركيب  2 2
 الذري وكيفية تكوين الجزيئات

 = السبورة والداتا شو  التركيب الذري 

تعريف الطالب بالسالسل  2 3
 الطيفية وانواعها

 = السبورة والداتا شو  السالسل الطيفية

تعريف الطالب بنظرية بور  2 4
 وخواصها

 = السبورة والداتا شو  نظرية بور في الذرة

تعريف الطالب بطرق التهيج  2 5
الذري وكذلك االعداد الكمية 

 وانواعها

 = السبورة والداتا شو  التهيج الذري، االعداد الكمية

تعريف الطالب بكيفية تصنيف  2 6
 الحاالت الذرية

 = السبورة والداتا شو  تصنيف الحاالت الذرية 

تعريف الطالب بالميكانيك  2 7
 الكمي 

 = السبورة والداتا شو  مقدمة في الميكانيك الكمي

بكيفية حل تعريف الطالب  2 8
معادلة شرودنكر وكذلك كيفية 

تصنيف منطقة الطيف 
 الكهرومغناطيسي

حل معادلة شرودنجر، مناطق 
 الطيف

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حركة  2 9
الجزيئات ومنها الحركة 

 الدورانية

 = السبورة والداتا شو  دوران الجزيئات

تعريف الطالب بدوران الجزيئة  2 11
 بحالة الدوار الصلد

 = السبورة والداتا شو  الدوار الصلد ثنائي الذرة

تعريف الطالب بالخطوط  2 11
 الطيفية وكيفية حساب كثافتها

 = السبورة والداتا شو  كثافة الخطوط الطيفية 

تعريف الطالب بتعويض  2 12
النظائر وتأثيرىا على الطاقة 

 الدورانية للجزيئة

على  تأثير تعويض النظائر
 الجزيئات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بدوران الجزيئة  2 13
 بحالة الدوار غير الصلد

 = السبورة والداتا شو  الدوار غير الصلد 

تعريف الطالب بالجزيئات  2 14
متعددة الذرات والتوسع في 

 = السبورة والداتا شو  الجزيئات متعددة الذرات
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 حساباتها

 ------- ------ امتحان الشهر االول الشهر االولامتحان  2 15

تعريف الطالب بالطاقة  2 16
االىتزازية للجزيئة وطرق 

 حسابها

طاقة االىتزاز للجزيئات، 
 مقدمة عن ذلك

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بنموذج  2 17
 االىتزاز التوافقي للجزيئة

االىتزاز التوافقي للجزيئات 
 ثنائية الذرة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بنموذج  2 18
 االىتزاز الالتوافقي للجزيئة

 = السبورة والداتا شو  االىتزاز الالتوافقي

تعريف الطالب بالفيزياء  2 19
 الجزيئية واىميتها في حياتنا

تعداد الجزيئات في مستويات 
 الطاقة االىتزازية

 = السبورة والداتا شو 

الطالب بالطاقة تعريف  2 21
االىتزازية للجزيئات متعددة 

الذرات وكذلك معرفة 
 مستوياتها االىتزازية

اىتزاز الجزيئات المتعددة 
الذرات،مستويات الطاقة 
االىتزازية في الجزيئات 

 متعددة الذرات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حساب  2 21
الطاقة للجزيئات ثنائية الذرة 

عن حركتها الدورانية الناتجة 
 واالىتزازية معا

اىتزازي -الطيف الدوراني
 للجزيئات ثنائية الذرة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حساب  2 22
الطاقة الناتجة عن الحركة 

لجزيئة  الدورانية واالىتزازية معا
 احادي اوكسيد الكاربون 

اىتزازي -الطيف الدوراني
اوكسيد لجزيئة احادي 

 الكاربون كتطبيق

 = السبورة والداتا شو 

 -تعريف الطالب بتقريب بورن 2 23
اوبنهايمر وطرق الحساب 

الخاصة بو وسبب عدم 
 صالحيتو بالحسابات

-عدم صالحية تطبيق بورن
 اوبنهايمر

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حساب  2 24
الطاقة للجزيئات متعددة 

الناتجة عن حركتها الذرات 
 الدورانية واالىتزازية معا

االىتزازية -االطياف الدورانية
 للجزيئات متعددة الذرات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتركيب  2 25
االلكتروني للجزيئات وكيفية 
تكوينها واخذ منحني الطاقة 

 لذرة الهيروجين كنموذج 

التركيب االلكتروني 
الطاقة  للجزيئات، منحني

 لجزيئة الهيدروجين

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية التآصر  2 26
في الجزيئات ثنائية الذرة 

التآصر في الجزيئات الثنائية 
 الذرة

 = السبورة والداتا شو 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 عصام أحمد محمود(الفيزياء الجزيئية ) خالد عبد اهلل جاسم ،  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

         .Fundamentals of molecular spectroscopy ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

by (C.N.Banwell) 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

  وانواع التآصر
 

تعريف الطالب بنظرية تكوين  2 27
االوربيتال وكيفية ملئها في 

الجزيئات وكذلك معرفة 
 اوبنهايمر-بورنتقريب 

 وتطبيقاتو 

نظرية االوربيتال ، تقريب 
 اوبنهايمر-بورن

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بمستويات  2 28
الطاقة االلكترونية للجزيئات 

 وطرق تغيير االوربيتال الجزيئي

مستويات الطاقة االلكترونية، 
االوربتال الجزيئي وطريقة 

 التغيير 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حساب  2 29
الطاقة االلكترونية والتركيب 
 االىتزازي للحزم االلكترونية

االطياف االلكترونية، التراكيب 
االىتزازية في الحزم 

 االلكترونية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حساب  2 31
شدة االطياف االلكترونية 

واالىتزازية معا في الجزيئات 
وكذلك شرع قاعدة فرانك  

كوندن لالنتقاالت االلكترونية 
 للجزيئات

-شدة االطياف االلكترونية
-االىتزازية وقاعدة فرانك

كوندن، التراكيب الدورانية 
 للحزم االلكترونية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطاقة التفكك  2 31
 للجزيئات وكيفية حسابها

طاقة التفكك للجزيئات ثنائية 
 الذرة

 = السبورة والداتا شو 

 ----- -- امتحان الشهر الثاني امتحان الشهر الثاني 2 32
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 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .اٌف١ض٠بء اٌغض٠ئ١خفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •
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 انًمشسًَٕرج ٔطف 

 ٔطف انًمشس

 

 اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝو١ٍخ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 305PHSCاؽجبٖ اٌّٛفالد  اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌّمشس إٌٝ رض٠ٚذ اٌطالة ثّؼٍِٛبد ِٚٙبساد اؽجبٖ اٌّٛفالد اٌالصِخ ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ اٌّزمذِخ ٠ٙذف 

ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؤٍ٘ٙٗ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عٛف ٠غزّشْٚ 

 فٟ دساعخ  ف١ض٠بء اؽجبٖ اٌّٛفالد

 

 
 
 
 
 
 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌّٛمٛػبد ا١ّ٘خ ٚرطج١مبد اؽجبٖ اٌّٛفالدرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ 

ٌزطج١مبد اؽجبٖ اٌّٛفالد  ٚاعشاء اٌزغبسة رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 اٌؼ١ٍّٗ اٌّخزٍفٗ .

العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌّخزٍفخ فٟ ؽً رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

 اٌّزؼٍمخ فٟ ِجبدٞ ٚرطج١مبد اؽجبٖ اٌّٛفالد اٌّغبئً

    

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
    
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

   .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش   -

رزطٍت   ؽً اٌّغبئً  اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ رٛع١ٗ اعئٍٗ ٌٍطالة ٚ  -

 .اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ 

 . رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  ٌؾً اٌّغبئً  اٌزٟ اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ -     

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس  -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ   -3

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -4

 

 

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .  إٌظشٞ اٌّشرجطخ ثبالهبسثؼل اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً   -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

اعزخذاَ اٌطشق اٌف١ض٠بئ١خ ألؽجبٖ اٌّٛفالد اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌفشٚع رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 اٌّخزٍفخ ٌٍف١ض٠بء



 143 

 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -1

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -3
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/ أٚ  اعُ اٌٛؽذح ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ انساػاخ  االسثٕع 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ذؼشٌف انطانة تانًٕاد شثّ  2 1

 انًٕطهح ٔانظفاخ انؼايح نٓا 
يمذيح ػايح ػٍ انًٕاد 

 شثّ انًٕطهح
   ايرحاَاخ ٌٕيٍح  انسثٕسج ٔانذاذا شٕ

   ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

 االيرحاَاخ انشٓشٌح

 

ذؼشٌف انطانة ترظٍُف انًٕاد  2 2

 انثهٕسٌح ٔغٍش انثهٕسٌح 
 =        =          ذظٍُف انًٕاد

ذؼشٌف انطانة انًشكثاخ شثّ  2 3

انًٕطهح ٔإَاع اشثاِ 

 انًٕطالخ  

 =       =          انًشكثاخ شثّ انًٕطهح 

ذؼشٌف انطانة  انثُاء انثهٕسي ٔ   2 4

 ٔأاطش انركافؤ 
 =       =               حضو انطالح 

ذؼشٌف انطانة  ٔكثافح انًشاذة  2 5

كثافح انحايالخ االطهٍح 

 ٔيسرٕي فٍشيً 

كثافح انحايالخ ٔيسرٕي 

 فٍشيً 
         =       = 

ذؼشٌف  انطانة  ترفاػم انؼٕء  2 6

يغ شثّ انًٕطم ٔحافح 

 االيرظاص االساسٍح 

انخٕاص انثظشٌح ألشثاِ 

 انًٕطالخ 
         =       = 

7 

 
ذؼشٌف انطانة تا الَرماالخ  2

االنكرشٍَٔح انًثاششج ٔغٍش 

 انًثاششج 

 =       =          االَرماالخ االنكرشٍَٔح 

ذؼشٌف انطانة  تاكاسٍذ انرٕطٍم  2 8

انشفافح ٔتؼغ انرطثٍماخ 

 انحذٌثح تانرطثٍماخ 

 =       =          اكاسٍذ انُٕطٍم 

انطانة فدٕج انطالح ذؼشٌف  2 9

انثظشٌح ٔانٍح حساتٓا انُظشٌح 

 ٔانؼًهٍح ٔاًٍْرٓا

 =       =          فدٕج انطالح انثظشٌح 

  َظشي     االيرحاٌ االٔل ايرحاٌ انشٓش االٔل َظشي  2 11

ذؼشٌف انطانة تظاْشج َمم  2 11

 انحايالخ

انخظائض انكٓشتائٍح 

 الشثاِ انًٕطالخ

 =       انسثٕسج ٔانذاذا شٕ

ذؼشٌف انطانة اَدشاف انحايم  2 12

ٔانرحشكٍح ٔانًمأيح انُٕػٍح 

 ٔحساتٓا

انخظائض انكٓشتائٍح 

 الشثاِ انًٕطالخ

           =       = 

ذؼشٌف ظاْشج ْٕل ٔاْى  2 13

 اسرُراخاذٓا ٔذطثٍماذٓا

ظاْشج ْٕل فً اشثاِ 

 انًٕطالخ

           =       = 

ذؼشٌف انطانة تاَرشاس انحايالخ  2 14

ٔػاللح اَشراٌٍ ٔيؼادالخ كثافح 

 انرٍاس 

ظاْشج اَرشاس انحايالخ 

 فً اشثاِ انًٕطالخ

           =       = 

  َظشي       انشٓش انثاًَ  ايرحاٌ انشٓش انثاًَ 2 15

فً  p-nذؼشٌف انطانة تًفشق  2 16

 حانح االذضاٌ انحشاسي

انسانة -انًفشق انًٕخة

 فً اشثّ انًٕطالخ

 =        انسثٕسج ٔانذاذا شٕ

ذؼشٌف تانًفشق فً حانح  2 17

 االَحٍاص االيايً

االَحٍاص االيايً 

 ٔانؼكسً

           =        = 

ذؼشٌف انطانة تًُطمح انُؼٕب  2 18

 ٔيرسؼح انُؼٕب 

يُطمح انُؼٕب فً اشثاِ 

 انًٕطالخ

           =        = 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 SEMICONDUCTOR DEVICES Physics and Technology-1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

2
nd

 Edition by S.M.SZE, (2007) 

2- Semiconductor Physics and Devices. Third edition by Donald 

A. Neamen (2003) 

1992 -الدكتور فاروق كامل–مقدمة في اشباه الموصالت  -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2  
2- FUNDAMENTALS OF 

SEMICONDUCTOR PHYSICS AND DEVICES, by Rolf 

Enderlein 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

-1 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... )  الدكتور صبحي سعيد الراوي-فيزياء االلكترونيات  
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.اإلٌّبَ  •

 اؽجبٖ ٚرم١ٕبد اؽجبٖ اٌّٛفالدفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   . رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ •
 

 =        =            حم يسائم يرُٕػح  يرُٕػححم يسائم  2 19

 =        =            َثائؾ اشثاِ انًٕطالخ ذؼشٌفانطانة  تانثُائً )انذإٌد( 2 21

-ذؼشٌف انطانة ػاللح انرٍاس 2 21

 فٕنرٍح نهثُائً ٔآٍَاس انثُائً 

 =        =            َثائؾ اشثاِ انًٕطالخ

   ذطثٍماخ ػًهٍح  انؼٕئًذطثٍماخ انثُائً  2 22

 =        َظشي        انشٓش انثانث ايرحاٌ انشٓش انثانث 2 23

 =        =           انثُائٍاخ انًشؼح ذؼشٌف انطانة تانثُائً انًشغ 2 24

ذؼشٌف انطانة تانرشاَضسرٕس  2 25

 )يمذيح ػايح(

 =        =           انرشاَضسرٕساخ

تإَاع ذؼشٌف انطانة  2 26

 انرشاَضسرٕساخ ٔانٍح ػًهٓا

 =        =           انرشاَضسرٕساخ

ذؼشٌف انطانة تانخالٌا انشًسٍح  2 27

 )يمذيح ػايح(

 =        =           انخالٌا انشًسٍح

ذؼشٌف انطانة تانٍح ػًم انخالٌا  2 28

 انشًسٍح  

 =        =           انخالٌا انشًسٍح

تانٍح ذظٍُغ  ذؼشٌف انطانة 2 29

 انخالٌا انشًسٍح ٔاْى ذطثٍماذٓا

انٍح ذظٍُغ انخالٌا 

انشًسٍح ٔذطثٍماذٓا 

 انحذٌثح

          =        = 

 َظشي    ايرحاٌ انشٓش انشاتغ ايرحاٌ انشٓش انشاتغ َظشي  2 31
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /301PHPOاٌجقش٠بد اٌف١ض٠بئ١ٗ    اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4   

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌطالة ثّؼٍِٛبد ِٚٙبساد اٌجقش٠بد اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌالصِخ ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ ٠ٙذف اٌّمشسإٌٝ رض٠ٚذ 

اٌّزمذِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ رؤٍ٘ٙٗ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عٛف 

 .١ٍضس٠غزّشْٚ فٟ دساعخ  اٌجقش٠بد ٚاٌ

 

 
 
 
 
 
 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌّٛمٛػبد اٌزذاخً ٚاٌؾ١ٛد ٚاالعزمطبة.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ 

ٌزطج١مبد اٌجقش٠بد اٌف١ض٠بئ١ٗ  ٚاعشاء اٌزغبسة رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 اٌؼ١ٍّٗ اٌّخزٍفٗ .

العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌجقش٠ٗ اٌّخزٍفخ فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

  ؽً اٌّغبئً

    

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
    
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

   .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش   -

رزطٍت   ؽً اٌّغبئً  اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ رٛع١ٗ اعئٍٗ ٌٍطالة ٚ  -

 .اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ 

 . رزطٍت رفغ١شاد رار١خ  ٌؾً اٌّغبئً اٌجقش٠ٗ اٌزٟ اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ -     

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ  -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .  إٌظشٞاٌّشرجطخ ثبالهبسغبئً اٌجقش٠ٗ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ  -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ -2ط

اعزخذاَ اٌطشق اٌف١ض٠بئ١ٗ اٌجقش٠ٗ اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌفشٚع اٌّخزٍفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

 ٌٍف١ض٠بء

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

ؽٍٙب ػٓ هش٠ك زؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌّؾبوً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت  فٟ اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّٗ ِٚزبثؼخ اٌ -

 االٔزشٔذ
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اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ انساػاخ  االسثٕع 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ذؼشٌف انطانة تانطٍف  2 1

 انكٓشٔيغُاؽٍسً
   ايرحاَاخ ٌٕيٍح  انسثٕسج ٔانذاذا شٕ انطٍف انكٓشٔيغُاؽٍسً

   ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 

ذؼشٌف انطانة تسشػح انؼٕء  2 2

 ٔيؼايم االَكساس
يؼايم اَكساس يادج 

 ٔسشػح انؼٕء
         =        = 

 =       =          انُظشٌّ انًٕخٍّ ذؼشٌف انطانة تانُظشٌّ انًٕخٍّ 2 3
ذؼشٌف انطانة تانطٕس ٔاخرالف   2 4

 انطٕس ٔسؼح انًٕخّ
اخرالف انطٕس ٔسؼح 

 انًٕخّ
              =       = 

ذؼشٌف انطانة انشذج فً  2 5

 انًٕخاخ
 =       =          انشذج فً انًٕخاخ

ذؼشٌف انطانة سشػح انطٕس  2 6

 ٔسشػح انًدًٕػح
سشػح انطٕس ٔسشػح 

 انًدًٕػح
         =       = 

7 

 
 =       =          انًٕخاخذشاكة  ذؼشٌف انطانة ترشاكة انًٕخاخ  2

ذؼشٌف انطانة تانرطثٍماخ  2 8

 ٔااليثهّ

 =       =          ذطثٍماخ ٔايثهّ

ذؼشٌف انطانة تانًٕخاخ انًشكثّ  2 9

 ٔكثافح انطالح

 =       =          انًٕخاخ انًشكثّ 

ايرحاٌ انشٓش االٔل َظشي  2 11

 ٔػًهً

  َظشي ٔػًهً    االيرحاٌ االٔل

ذؼشٌف انطانة خًغ انًٕخاخ  2 11

 انًرشاكثّ انًرؼايذج

 =       انسثٕسج ٔانذاذا شٕ خًغ انًٕخاخ انًرشاكثّ

 =       =            يثذا ٌْٕكُض ذؼشٌف انطانة يثذا ٌْٕكُض 2 12

 =       =            انرذاخم ذؼشٌف انطانة انرذاخم 2 13

ذؼشٌف انطانة ششذ نردشتح  2 14

 ٔياٌكهسٌٕ ٔفشٌُمٌَٕك 

ذدشتح ٌَٕك ٔياٌكهسٌٕ 

 ٔفشٌُم

           =       = 

  َظشي       انشٓش انثاًَ  ايرحاٌ انشٓش انثاًَ 2 15

ذؼشٌف انطانة تانرذاخم يرؼذد  2 16

 االَؼكاط

 =        انسثٕسج ٔانذاذا شٕ انرذاخم يرؼذد االَؼكاط

ذؼشٌف انطانة ششذ نردشتح  2 17

 حهماخ ٍَٕذٍ

 =        =            ذدشتح حهماخ ٍَٕذٍ

ذؼشٌف انطانة انرذاخم فً شكم  2 18

 االسفٍٍ

 =        =            ذذاخم االسفٍٍ

-ذؼشٌف انطانة ذذاخم فاٌثشي  2 19

 تٍشٔخ

 =        =            تٍشٔخ -ذذا خم فاٌثشي

ذؼشٌف انطانة تانرطثٍماخ  2 21

 ٔااليثهّ

 =        =            ذطثٍماخ ٔايثهّ

 =        =            حٍٕد انؼٕء ذؼشٌف انطانة حٍٕد انؼٕء  2 21

  َظشي        انشٓش انثانث ايرحاٌ انشٓش انثانث 2 22

 =        انسثٕسج ٔانذاذا شٕ حٍٕد فشإَٓفش ذؼشٌف انطانة حٍٕد فشإَٓفش 2 23
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 fundamental of optics by (Jenkins and white)-1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

2- optics by (francis Weston ) 

 principle of  optics  and  application by  Sharma 2006 -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

2- principle of physics (jerry marion & 

William hornyak 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 modern optics by (fowles)-1 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

 البصريات الحذيثة )د بتول الخياط (-2

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ  •

 اٌجقش٠بد اٌف١ض٠بئ١ٗ .فٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ذؼشٌف انطانة انحٍٕد يٍ شك  2 24

 يُفشد

 =        =           انحٍٕد يٍ شك يُفشد

 =        =           انحٍٕد يٍ شمٍٍ ذؼشٌف انطانة انحٍٕد يٍ شمٍٍ 2 25

 =        =           حٍٕد فشٌُم ذؼشٌف انطانة حٍٕد فشٌُم 2 26

 =        =           يحضص انحٍٕد ذؼشٌف انطانة يحضص انحٍٕد 2 27

 =        =           اسرمطاب انؼٕء اسرمطاب انؼٕءذؼشٌف انطانة  2 28

ذؼشٌف انطانة إَاع االسرمطاب  2 29

 ٔيؼادالذّ

 =        =           إَاع االسرمطاب

ايرحاٌ انشٓش انشاتغ َظشي  2 31

 ٔػًهً

  َظشي ٔػًهً   ايرحاٌ انشٓش انشاتغ
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 انًمشس ًَٕرج ٔطف

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء     انمسى انؼهًً  / انًشكض-2

 ١ِ304PHQMىب١ٔه اٌىُ  / سيض انًمشساسى / -3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 150 ػذد انساػاخ انذساسٍح )انكهً(-6

 1/9/2019 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

دٚساً ِز١ّضاً فٟ اٌجؾش رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٔظش٠بً ٚػ١ٍّبً ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛافٍخ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ ٚاْ ٠ؤدٚا -

 ٚاٌؼًّ فٟ إٌّؾأد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقٕبػ١خ.

رىّٓ أ١ّ٘خ اٌف١ض٠بء اٌى١ّخ فٟ أٙب دخٍذ فٟ وبفخ اٌّغبالد ِضً )أٔظّخ اٌزؾف١ش , أٔظّخ رذ٠ذ اٌّٛالغ , -2

 دساعخ اٌزشاو١ت ا٠ٌٕٚٛخ اٌذل١مخ , رطج١مٙب ٌٍغغ١ّبد اال١ٌٚخ ٚثغشػبد لش٠جخ ِٓ عشػخ اٌنٛء(.

اٌطبٌت اُ٘ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدٜ األعبع١خ ثبٌذاٌخ اٌّٛع١خ ٚخقبئقٙب ٚوزٌه ِفَٙٛ اٌغغ١ّبد ٚاٌّٛعبد .رؼٍُ 3

 ٚؽٍٛي ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش ٌغ١ّغ اٌغغ١ّبد اٌزٟ رزشوت ِٕٙب اٌزسح اٚ اٌغغ١ّبد األخشٜ .

رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح ١ِىب١ٔه اٌىُ ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ 

 ٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 

 

 

 

 

 

 

ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب ٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزن١بً ألُ٘ خقبئـ اٌّمشس 

ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚفف 

 اٌجشٔبِظ.؛
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 يخشخاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى-9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍف١ض٠بء اٌى١ّخ .  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  ٌٍذاٌخ اٌّٛع١خ ٚخقبئقٙب . -2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّؼبدٌخ ؽشٚدٔىش اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ ٚغ١ش   -3أ

 اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ .

 ١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌؾٍٛي ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ اٌجغ١و .رّى -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌززوش -ِٙبساد اٌّؼشفخ  – 1ة

 ِٙبساد اٌززو١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبألعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع ١ِىب١ٔه اٌىُ ِٕٚٙب اؽؼبع اٌغغُ    -

 األعٛد .

د رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ ١ِىب١ٔه اٌىُ ٚاعزخذاِبرٙب فٟ اٌّغبال -

 األخشٜ . 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 ٚاٌذساعبداٌزمبس٠ش  -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ  -5

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ ٌٍف١ض٠بء اٌى١ّخ .  -1ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ دساعخ ٚرطج١ك اٌّٛصشاد اٌٙش١ِز١خ . -2ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ث١ّىب١ٔه اٌىُ   ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ    -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 اٌف١ض٠بئٟ اٌىّٟ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ اٌى١ّ١بء اٌؼن٠ٛخ  رزطٍت اٌزفى١ش  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

ضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِ -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 ذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطشاٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌ -

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ  -
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 تٍُح انًمشس-10

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛمٛع

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِؼشفخ ِٓ طٍجخرّى١ٓ اٌ 2 1

 اٌذاٌخ اٌّٛع١خ ٚخقبئقٙب 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)رؼبس٠ف ، اٌذاٌخ 

اٌّٛع١خ ، خقبئـ 

 اٌذاٌخ اٌّٛع١خ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد 

ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ   2 2

 خقبئـ اٌّٛصشاد 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)اٌّٛصشاد ، خقبئـ 

 اٌّٛصشاد (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ  2 3

  ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

أؽزمبق ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش اٌّؼزّذح 

ػٍٝ اٌضِٓ ٚغ١ش 

اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ 

فٟ ثؼذ ٚاؽذ ٚصالصخ 

 أثؼبد .

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 4

اٌذٚاي اٌزار١خ ٚاٌمف١ُ 

  اٌزار١خ 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

،اٌم١ُ )اٌذٚاي اٌزار١خ 

اٌزار١خ ،ِؼذي اٌم١ّخ ، 

 اٌزفبٚد (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ٓ رؾذ٠ذ ِ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 5

رغ١ش ِؼذي اٌم١ّخ ِغ 

 اٌضِٓ 

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)رغ١ش ِؼذي اٌم١ّخ ِغ 

 اٌضِٓ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 6

  ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش  

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

) 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 7

االٔؾالالد ، اٌؾبالد 

  اٌّىّّخ ، اٌزّبصً  

ِجبدٜ ١ِىبٔه اٌىُ 

)االٔؾالي ، اٌؾبالد 

 اٌّىّّخ ، اٌزّبصً (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 8

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

  ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ اٌجغ١و  

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ 

 اٌجغ١و

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رؾذ٠ذ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 2 9

ِغز٠ٛبد اٌطبلخ ٚاٌذٚاي 

 اٌّٛع١خ 

أ٠غبد ِغز٠ٛبد اٌطبلخ 

 ٚاٌذٚاي اٌّٛع١خ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِٓ ؽغبة  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 2 10

اٌذٚاي اٌّٛع١خ ٌٍّززثزة 

ؽغبة اٌذٚاي اٌّٛع١خ 

ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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جغ١واٌ ٌجغ١واٌزٛافمٟ ا  

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 11

ث١ٓ ٔزبئظ ا١ٌّىب١ٔه اٌفشق 

اٌىّٟ ٚاٌىالع١ىٟ ، 

اٌطش٠مخ اٌزمش٠ج١خ ، 

 اٌطش٠مخ اٌّنجٛهخ (

ِمبسٔخ ث١ٓ ٔزبئظ 

ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ 

ٚاٌىالع١ىٟ ، اٌطش٠مخ 

اٌزمش٠ج١خ ، اٌطش٠مخ 

 اٌّنجٛهخ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 12

رطج١ك ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

غ١ش اٌّؼزذح ػٍٝ اٌضِٓ 

 فٟ ثؼذ ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

رطج١ك ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش غ١ش اٌّؼزذح 

ػٍٝ اٌضِٓ فٟ ثؼذ 

 ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 13

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 14

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

 ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رطج١ك ِؼبدٌخ  ِؼشفخِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 15

ؽشٚدٔىش ػٍٝ 

فٕذٚق عٙذ رٞ ثؼذ 

 ٚاؽذ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ  ِٓ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 2 16

ث١ٓ ٔزبئظ ا١ٌّىب١ٔه  اٌفشق 

اٌىّٟ ٚاٌىالع١ىٟ ، 

اٌطش٠مخ اٌزمش٠ج١خ ، 

 اٌطش٠مخ اٌّنجٛهخ (

ِمبسٔخ ث١ٓ ٔزبئظ 

ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ 

ٚاٌىالع١ىٟ ، اٌطش٠مخ 

اٌزمش٠ج١خ ، اٌطش٠مخ 

 اٌّنجٛهخ (

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ و١ف١خ   2 17

رطج١ك ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

اٌضِٓ غ١ش اٌّؼزذح ػٍٝ 

 فٟ ثؼذ ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

رطج١ك ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش غ١ش اٌّؼزذح 

ػٍٝ اٌضِٓ فٟ ثؼذ 

 ٚاؽذ ٌٍغغ١ُ اٌؾش

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 18

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغغ١ُ اٌؾش داخً 

فٕذٚق فٟ ثؼذ ٚاؽذ 

 ٚصالس أثؼبد

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 19

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

ؽً ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش 

 ثبٌٕغجخ اٌٝ ؽبعض عٙذ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 20

اٌزفغ١ش  – Φؽً ِؼبدٌخ  

 اٌف١ض٠بئٟ ٌٍؼذد اٌىّٟ

 – Φؽً ِؼبدٌخ  

ٌٍؼذد  اٌزفغ١ش اٌف١ض٠بئٟ

 اٌىّٟ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 21

ؽغبة  θؽً ِؼبدٌخ 

ؽغبة  θؽً ِؼبدٌخ 

Lاٌّٛصش  
2

ثذالٌخ  

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 



 156 

 انثٍُح انرحرٍح -11

 ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ -د.عبعُ اٌؾغٕٟ   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ِمذِخ فٟ ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ ،            –د.٘بؽُ ػجٛد لبعُ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 أعبع١بد ١ِىب١ٔه اٌىُ –د.عبٌُ ؽغٓ اٌؾّبع 

Lاٌّٛصش  
2

ثذالٌخ  

 االؽذاص١بد اٌىش٠ٚخ

 االؽذاص١بد اٌىش٠ٚخ

اٌؾً  R ؽً ِؼبدٌخ  2 22

 اٌؾً اٌذل١ك -اٌزمش٠جٟ

اٌؾً  R ؽً ِؼبدٌخ 

 اٌؾً اٌذل١ك -اٌزمش٠جٟ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 23

ث١ٓ ٚفف ثٛس  اٌفشق  

 –ٚٚفف ؽشٚدٔىش 

أ٠غبد ٔقف لطش 

 االٌىزشْٚ ٌٍذٚاي اٌّٛع١خ

ِمبسٔخ ث١ٓ ٚفف 

ثٛس ٚٚفف 

أ٠غبد  –ؽشٚدٔىش 

ٔقف لطش االٌىزشْٚ 

 ٌٍذٚاي اٌّٛع١خ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾذ٠ذ  2 24

سِٛص  –ثشَ االٌىزشْٚ 

 د٠شان

 –ثشَ االٌىزشْٚ 

 سِٛص د٠شان

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

أؽزمبق  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 25

ِؼبدٌخ ؽشٚدٔىش ٌزسح 

 ؽً رّبس٠ٓ –ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

أؽزمبق ِؼبدٌخ 

ؽشٚدٔىش ٌزسح 

ؽً  –ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

 رّبس٠ٓ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  2 26

ٔظش٠خ االمطشاة غ١ش 

اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌضِٓ 

 ٌٍّشرجخ االٌٚٝ

ٔظش٠خ االمطشاة 

غ١ش اٌّؼزّذح ػٍٝ 

 اٌضِٓ ٌٍّشرجخ االٌٚٝ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 27

ربص١ش  –هشق اٌزمش٠ت 

 عزبسن

ربص١ش  –هشق اٌزمش٠ت 

 عزبسن

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 28

هش٠مخ  –هشق اٌزمش٠ت 

 اٌزغب٠ش

 –هشق اٌزمش٠ت 

 هش٠مخ اٌزغب٠ش

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 29

هش٠مخ  –هشق اٌزمش٠ت 

    اٌزؾ٠ٛؼ

 –هشق اٌزمش٠ت 

 هش٠مخ اٌزؾ٠ٛؼ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   2 30

WKBهش٠مخ 

WKBاٌغجٛسح  هش٠مخ

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

   اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ  31

- 
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 Quantum Mechanics  concept and application , , 

Zettili 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.Googles book  

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 اٌف١ض٠بء اٌى١ّخ االعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ  •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.   •

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google/
http://www.google/
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء     انمسى انؼهًً  / انًشكض-2

 402PHMP/  ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ   اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 150 ػذد انساػاخ انذساسٍح )انكهً(-6

 1/9/2019 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

رأ١ً٘ اٌطٍجخ ٔظش٠بً ٚػ١ٍّبً ٠ّىُٕٙ ِٓ ِٛافٍخ دساعزُٙ اٌؼ١ٍب ِٓ عٙخ ٚاْ ٠ؤدٚا دٚساً ِز١ّضاً فٟ اٌجؾش -

 ٚاٌؼًّ فٟ إٌّؾأد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقٕبػ١خ.

)اٌّغبي اٌطجٟ ، اٌّغبي اٌقٕبػٟ ،ر١ٌٛذ رىّٓ أ١ّ٘خ اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ  فٟ أٙب دخٍذ فٟ وبفخ اٌّغبالد ِضً -2

 اٌىٙشثبء ، رؾذ٠ذ اػّبس االصبس ٚاٌمطغ اٌض١ّٕخ ٚغ١ش٘ب (

رّىيي١ٓ اٌطٍجييخ ِييٓ ِؼشفييخ ٚاالٌّييبَ ثّىٛٔييبد إٌييٛاح ٚػض٘ييب اٌّغٕبه١غييٟ  ٚلييذ عييبّ٘ذ أ٠نييب فييٟ دساعييخ      .3

فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزطج١مبد فيٟ اٌّغيبالد اإلؽؼبػبد ا٠ٌٕٚٛخ اٌقبدسح ِٓ إٌٛاح )عغ١ّبد أٌفب ٚث١زب ٚاؽؼخ  وبِب ( 

وبفخ ٚخبفخ اٌطج١خ ِٕٙب ِٓ خالي اٌمنبء ػٍيٝ اٌؼذ٠يذ ِيٓ األِيشاك اٌّغزؼقي١خ وّيشك اٌغيشهبْ ، ٚويزٌه 

فييٟ ػ١ٍّييبد اٌزؾييخ١ـ ثبعييزخذاَ إٌظييبئش اٌّؾييؼخ إمييبفخ إٌييٝ دخٌٛٙييب فييٟ ِغييبالد اٌقييٕبػخ ٚاٌغ١ٌٛٛع١ييب 

 ٚاالٌىزشٚٔبد ٚا٢صبس ٚاٌفنبء ٚغ١ش٘ب .

 

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ  رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ّغبالد اٌٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ 

 

 

٠ٛفش ٚفف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزن١بً ألُ٘ خقبئـ اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ فشؿ اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثو ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚفف 

 اٌجشٔبِظ.؛
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 يخشخاخ انًمشس ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى-9

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 . ا٠ٌٕٚٛخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍف١ض٠بء  -1أ

 .ٌزشو١ت إٌٛاحرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ؼبدالد إٌؾبه االؽؼبػٟ ٚوزٌه إٌّزط ا٠ٌٕٚٛخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّ  -3أ

 .االٔؾطبس إٌٛٚٞ ٚاالٔذِبط إٌٛٚٞ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبفخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌززوش -ِٙبساد اٌّؼشفخ  – 1ة

 ِٙبساد اٌززو١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ ٚاٌخقبئـ رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبألعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع    -

 األعبع١خ ٌٍٕٛاح 

 ٚاعزخذاِبرٙب فٟاٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 اٌّغبالد األخشٜ . 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ  -5
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .ا٠ٌٕٚٛخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ ٌٍف١ض٠بء   -1ط

 . رطج١ك اؽؼخ وبِب  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ دساعخ ٚ -2ط

 ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ   ثبٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ رّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط

 

 

 

  

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  اٌف١ض٠بئٟ .رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

رزطٍت اٌزفى١ش   اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطشاٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ  -

 .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ  -
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 تٍُح انًمشس-10

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛمٛع

هش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 هش٠مخ اٌزم١١ُ

 ِؼشفخ ِٓ طٍجخرّى١ٓ اٌ 4 1

  اٌخٛاؿ األعبع١خ ٌٍٕٛاح  

اٌخٛاؿ األعبع١خ 

ٔجزح ربس٠خ١خ ٌٍٕٛاح )

 ؽٛي رطٛس فىشح اٌزسح

رؼبس٠ف ِٚقطٍؾبد  ،

ٚؽذاد ؽبئؼخ  ،٠ٚٛٔخ

، خٛاؿ االعزؼّبي

 إٌٛاح

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ٚٚاعجبد 

ث١ز١خ 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ   4 2

ٔقف لطش إٌٛاح ٚاٌضخُ 

  اٌضاٚٞ  

ؽؾٕخ  إٌٜٛ،ٔقف لطش 

اٌضخُ  ، وزٍخ إٌٛاح،إٌٛاح

 اٌضاٚٞ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ  4 3

اٌؼضَ اٌّغٕبه١غ١خ 

  ٚاٌزٕبظش ٚاٌزّبصً ٌٍٕٛاح   

 ،اٌؼضَ اٌّغٕبه١غٟ

، أِضٍخ شظاٌزّبصً ٚاٌزٕب

 ِؾٌٍٛخ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 4

هبلخ اٌزشاثو ٚاعزمشاس٠خ 

  إٌٜٛ   

اٌزشاثو هبلخ     ، 

فٛسح أخشٜ ٌطبلخ 

عزمشاس٠خ ، ااٌزشاثو

 إٌٛاح

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ٓ رؾذ٠ذ ِ اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 5

ِٚؼشفخ اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ 

 ٚإٌّبرط ا٠ٌٕٚٛخ   

إٌّبرط  ،اٌمٛح ا٠ٌٕٚٛخ

 ا٠ٌٕٚٛخ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ارّى١ٓ  4 6

ٚرؾذ٠ذ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠شثو 

ّٔٛرط لطشح اٌغبئً ثغ١شح 

ِٓ إٌّبرط ِٚب ٔغبؽبد 

  ٚػ١ٛة ٘زا إٌّٛرط    

اٌغجٛسح  ّٔٛرط لطشح اٌغبئً

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 7

 ٚرؾذ٠ذ ّٔٛرط اٌمؾشح  

ح، اِضٍخ ّٔٛرط اٌمؾش

 ِؾٌٍٛخ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ايرحاٌ انشٓش األٔل  4 8

 

  

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 9

رؾذ٠ذ لبْٔٛ إٌؾبه 

 االؽؼبػٟ  

إٌؾبه اإلؽؼبػٟ، 

لبْٔٛ االٔؾالي 

اإلؽؼبػٟ، االٔؾالالد 

 ا٠ٌٕٚٛخ اٌّززب١ٌخ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ ّى١ٓ ار 4 10

اٌغالعً اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاٌزٛاصْ االؽؼبػٟ  

االؽؼبػٟ، اٌزٛاصْ 

اٌغالعً اٌطج١ؼ١خ 

 ٌالؽؼبع،

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 =اٌغجٛسح ٚؽذاد االؽؼبع، رؾذ٠ذ ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 11
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ٚؽذاد االؽؼبع ٚرؾذ٠ذ 

 ربس٠خ االصبس 

أِضٍخ ِؾٌٍٛخ اٌزبس٠خ،  ٚاٌذارب ؽٛ  

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 12

أٔٛاع االؽؼبػبد ا٠ٌٕٚٛخ 

 ٚأؾالي عغ١ّبد اٌفب ال 

ؽؼبػبد االأٛاع 

، أؾالي ا٠ٌٕٚٛخ

 عغ١ّبد اٌفب

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 13

ي، ربٔٛ –لبْٔٛ وب٠ىش 

   ه١ف عغ١ّبد اٌفب

ي، ربٔٛ –لبْٔٛ وب٠ىش 

 ه١ف عغ١ّبد اٌفب

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 14

ٔظش٠خ أؾالي اٌفب ٚلٛاػذ 

 أؾالٌٙب  

ٔظش٠خ أؾالي اٌفب، 

لٛاػذ أؾالي عغ١ّبد 

 أِضٍخ ِؾٌٍٛخ اٌفب،

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

ِؼشفخ ِٓ  اٌطٍجخ رّى١ٓ ا 4 15

أؾالي عغ١ّبد ث١زب 

 ٚفشم١خ ا١ٌٕٛرش٠ٕٛ  

أؾالي عغ١ّبد ث١زب، 

 فشم١خ ١ٌٕٛرش٠ٕٛ،

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

    اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ  4 16

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 17

ٚرؾذ٠ذ لٛاػذ 

 االخز١بسٌغغ١ّبد ث١زب  

لٛاػذ االخز١بس الٔؾالي 

عغ١ّبد ث١زب، أؾالي 

 اؽؼخ وبِب

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 18

ٚرؾذ٠ذ لٛاػذ االخز١بس 

 الؽؼخ وبِب  

لٛاػذ االخز١بس الٔؾالي 

اؽؼخ وبِب، أِضٍخ 

 ِؾٌٍٛخ

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 19

 رفبػً االؽؼبع ِغ اٌّبدح 

رفبػً االؽؼبع ِغ 

اٌّبدح ، اؽؼخ اٌىجؼ ، 

رفبػً اٌغغ١ّبد 

 اٌّؾؾٛٔخ ِغ اٌّبدح 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 20

رفبػً اٌغغ١ّبد اٌضم١ٍخ 

 ٚاٌخف١فخ ِغ اٌّبدح 

رفبػً اٌغغ١ّبد 

اٌّؾؾٛٔخ اٌضم١ٍخ ِغ 

اٌّبدح ، فمذاْ اٌطبلخ 

ثبٌزقبدَ ، اٌّذٜ ، 

رفبػً االٌىزشٚٔبد ، 

رفبػً ا١ٌٕٛرشٚٔبد ِغ 

 اٌّبدح 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 21

ٚرطج١ك  اٌزفبػالد 

ا٠ٌٕٚٛخ ٚاالعزطبسح اٌّشٔخ 

 ٚغ١ش اٌّشٔخ 

اٌزفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ 

)أٔٛاع اٌزفبػالد 

ا٠ٌٕٚٛخ ، رفبػالد 

االعزطبسح اٌّشٔخ ٚغ١ش 

اٌّشٔخ ،رفبػالد 

 اٌزؾٛي إٌٛٚٞ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 22

ٚرؾذ٠ذ ربٌزفبػالد اٌجبػضخ 

ٚاٌّبفخ ٌٍطبلخ ٚوزٌه 

 اٌّمبهغ اٌؼشم١خ 

اٌزفبػالد اٌجبػضخ 

ٚاٌّبفخ ٌٍطبلخ ، 

ؽغبة هبلبد 

االعزطبسح ، اٌّمبهغ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 ِفب١ُ٘ فٟ اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ     ، رب١ٌف :ِب٠ش٘ٛف  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 

 اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ رب١ٌف :د.١ِٕت ػبدي خ١ًٍ   ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ ِفب١ُ٘ ٚرطج١مبد 

.أ.َ.د.ثض١ٕخ ػجذ إٌّؼُ إثشا١ُ٘ 1رب١ٌف :  

.أ.َ.ف١قً غبصٞ ؽّٛدٞ 2           

.َ.فشاط ػجذ اؽّذ 3           

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.Googles book  

 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

اٌؼشم١خ ٌٍزفبػالد 

ا٠ٌٕٚٛخ ، أٔٛاع اٌّمبهغ 

 اٌؼشم١خ 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  4 23

 رفبػالد إٌٛاح اٌّشوجخ 

رفبػالد إٌٛاح اٌّشوجخ 

)اٌزفبػالد اٌّجبؽشح 

،رفبػالد االٔزضاع ، 

رفبػالد االٌزمبه 

،رفبػالد اإلخشاط ( 

 ِغبئً ِؾٌٍٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 أِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٌش  4 24

ِؼشفخ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  4 25

 اٌّؼغالد ا٠ٌٕٚٛخ 

اٌّؼغالد ا٠ٌٕٚٛخ ، 

أٔٛاع اٌّؼغالد 

اٌخطٟ ، )اٌّؼغً 

دٞ وشاف ، -ِؼغً فب

ِؼغالد اٌز١بس اٌّغزّش 

) 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 26

 االٔؾطبس إٌٛٚٞ 

اٌغجٛسح  االٔؾطبس إٌٛٚٞ 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ    4 27

  االٔذِبط إٌٛٚٞ  

اٌغجٛسح  االٔذِبط إٌٛٚٞ 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

اٌغجٛسح  اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ  اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ  4 28

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ   4 29

اعزخذاِبد  ٚرطج١ك 

  اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ اٌغ١ٍّخ  

االعزخذاِبد اٌغ١ٍّخ 

 ٌٍطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ 

اٌغجٛسح 

 ٚاٌذارب ؽٛ 

= 

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌشاثغ  4 30

http://www.google/
http://www.google/
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 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ .االعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ فٟ  •

 رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.   •
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 انًمشسًَٕرج ٔطف 

 ٔطف انًمشس

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ –عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء        / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 404PHET/  إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ  اسى / سيض انًمشس-3

 إٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 انًمشسأْذاف -8

المتقدمة وفق النظريات المتقدمة الحديثة  المغناطيسيةبالفيزياء  وربطها ةالمتقدمة للفيزياء الكهربائياألعظ  رؼ١ٍُ اٌطبٌت
   وذلك لمعرفو وفهم التطبيقات العملية في ىذا المجال 

ِّب إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

  اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّغٕبه١غ١خ  ّغبالدا٠ٌؤٍُ٘ٙ ٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ 
 
 
 
 
 
 

 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 المتجهاتتحليل دراسة  -1أ 

 دراسة االلكتروستاتيكية -2أ 

 المسائل الكهروستاتيكيةطرق حل  دراسة -3أ 

 العازلة لألوساطدراسة المجال الكهروستاتيكي  -4أ 

 دراسة الطاقة الكهروستاتيكية -5أ 

  دراسة التيار الكهربائي -6أ 

  معادالت ماكسويلدراسة  -7ا 

 دراسة تطبيقات معادالت ماكسويل -8ا 

 
  ّمشساٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  -ة 

 اٌززوش -اٌّؼشفخ ِٙبساد   - 1ة   

 زؾ١ًٍاٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة   

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش  - 3ة   

     
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ  -

  اٌف١ض٠بئٟٚاٌزؾ١ًٍ  اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش اإلمبف١خٚاٌّٛام١غ  ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ  -

  رزطٍت ٚاٌزٟ   إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  

 اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  األعئٍخِغّٛػخ ِٓ رى٠ٛٓ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح   

 رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ ث١ز١ٗاٌطٍجخ ٚاعجبد  إػطبء -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 ؽٍٙب رار١ب   ثأعئٍخاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ  -4

 ث١ز١ٗدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍٕظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ اٌفىشٞ  ثبإلهبسرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ   -1ط 

 ِؾبوً ِغبئً  إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً   -2ط 

 ٚثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ     ثبٌٕظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ   -3ط 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -
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 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ  -

  اٌف١ض٠بئٟٚاٌزؾ١ًٍ  اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش اإلمبف١خٚاٌّٛام١غ  ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ  -

  رزطٍت ٚاٌزٟ   إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ اٌزفى١ش  

 اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  األعئٍخِغّٛػخ ِٓ رى٠ٛٓ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح   

 رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ ث١ز١ٗاٌطٍجخ ٚاعجبد  إػطبء -

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 ٚاٌذساعبد اٌزمبس٠ش -3

 ؽٍٙب رار١ب   ثأعئٍخاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ  -4

 ث١ز١ٗدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ    -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -3د

    اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقٕبػ١خ   -4د
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 تعريف الطالب  2 1
Vector analysis 

 

Vector analysis ايرحاَاخ ٌٕيٍح  السبورة والداتا شو

 تٍرٍّٔٔاخثاخ 

 إنى تاإلػافح

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 تعريف الطالب  2 2
Vector analysis 

Vector analysis السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 3
Vector analysis 

Vector analysis السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 4
electrostatics 

electrostatics السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 5
electrostatics 

electrostatics السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 6
electrostatics 

electrostatics السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 7
The solution problems 

of electrostatics 

The solution problems 

of electrostatics 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 8
The solution problems 

of electrostatics 

The solution problems 

of electrostatics 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 9
The solution problems 

of electrostatics 

The solution problems 

of electrostatics 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 11
The solution problems 

of electrostatics  

The solution problems 

of electrostatics  
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 11
Electrostatics field 

Electrostatics field السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 12
Electrostatics field 

Electrostatics field  والداتا شوالسبورة = 

 تعريف الطالب  2 13
Electrostatics field 

Electrostatics field السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 14
Electrostatics field 

Electrostatics field السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 15
Electrostatics energy 

Electrostatics energy  والداتا شوالسبورة = 

 تعريف الطالب  2 16
Electrostatics energy 

Electrostatics energy السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 17
Electrostatics energy 

Electrostatics energy السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 18
Electrostatics energy 

Electrostatics energy  والداتا شوالسبورة = 

 تعريف الطالب  2 19
Electric current 

Electric current السبورة والداتا شو = 
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 انثٍُح انرحرٍح  -11

 Foundations of Electromagnetic  Theory by ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Reitz and Milford 
  إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ إٌٙذع١خ 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
WWW.ALIFREED-PH.COM  

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ  • 

 إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خ فٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ • 

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ • 

 

 تعريف الطالب  2 21
Electric current 

Electric current السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 21
Electric current 

Electric current السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 22
Electric current 

Electric current السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 23
Maxwell's equation 

Maxwell's equation السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 24
Maxwell's equation 

Maxwell's equation السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 25
Maxwell's equation 

Maxwell's equation السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 26
Maxwell's equation 

Maxwell's equation السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 27
Application of  

Maxwell's equation 

Application of  

Maxwell's equation 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 28
Application of  

Maxwell's equation 

Application of  

Maxwell's equation 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 29
Application of  

Maxwell's equation 

Application of  

Maxwell's equation 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 31
Application of  

Maxwell's equation 

Application of  

Maxwell's equation 
 = السبورة والداتا شو
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /407PHMPف١ض٠بء س٠بم١خ اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ/ اعجٛػٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌطالة ثّٙبساد اٌش٠بم١بد اٌالصِخ ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ اٌّزمذِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ ٠ٙذف اٌّمشسإٌٝ رض٠ٚذ 

رؤٍ٘ٙٗ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ، ٚثٕبء خٍف١خ ل٠ٛخ ألٌٚئه اٌز٠ٓ عٛف ٠غزّشْٚ فٟ دساعخ 

 .اٌف١ض٠بء إٌظش٠خ

 

 
 
 
 
 
 

 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌطشق اٌف١ض٠بء اٌش٠بم١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

ٌزطج١مبد اٌش٠بم١بد فٟ اٌّؾبوً اٌف١ض٠بئ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

  اٌّخزٍفخ

٠بم١خ اٌّخزٍفخ فٟ ؽً العزخذاَ اٌطشق اٌشرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

  اٌّغبئً

 

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  – 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 
 

 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 ٚاٌطشق اٌش٠بم١خرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   اٌّغبئً اٌش٠بم١خ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

ّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌ -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ  -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍّؾبوً اٌف١ض٠بئ١خاٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ غبئً اٌش٠بم١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّ  -1ط

  غبئً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطبٌت ػ١ٍّب اٌّرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً  -2ط

 اعزخذاَ اٌطشق اٌش٠بم١خ اٌّزمذِخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبٌفشٚع اٌّخزٍفخ ٌٍف١ض٠بءرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ  -3ط

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 ٚاٌطشق اٌش٠بم١خرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   اٌّغبئً اٌش٠بم١خ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

ٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚز -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبػذاد رمبس٠ش رزؼٍك ثبٌّمشس -

 رطج١ك اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ فٟ اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ اٌّخزٍفخ  -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 ث١ز١خ دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -

 زؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌّؾبوً اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؾً ثبٌطشق اٌش٠بم١خ ػٓ هش٠ك االٔزشٔذاٌ -
 تٍُح انًمشس-11

اسى انٕحذج / أٔ  يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٌمح انرمٍٍى ؽشٌمح انرؼهٍى

تعريف الطالب بالدوال  2 1
 الرياضية الخاصة وأىميتها

مقدمة عن الدوال الخاصة 
 وأىميتها في الفيزياء

انسثٕسج ٔانذاذا 

 شٕ 
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

االيرحاَاخ 

 انشٓشٌح

 
تعريف الطالب بدالة كاما  2 2

 وخواصها واستخداماتو
 = السبورة والداتا شو  دالة كاما

 = السبورة والداتا شو  دالة بيتاتعريف الطالب بدالة بيتا  2 3
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 وخواصها واستخداماتو

تعريف الطالب بدالة الخطأ  2 4
وتقريب ستيرلنك 

 واستخداماتها

 = السبورة والداتا شو  دالة الخطأ وتقريب ستيرلنك

تعريف الطالب بأىمية الجبر  2 5
الخطي والمعادالت الخطية 

 في الفيزياء  

مقدمة حول الجبر الخطي 
 وأنظمة المعادالت الخطية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب  بالمصفوفات  2 6
 وخواصها وأىميتها 

 = السبورة والداتا شو  المصفوفات

تعريف الطالب بالمحددات  2 7
 وخواصها وأىميتها

 = السبورة والداتا شو  المحددات

تعريف الطالب بطرق حل  2 8
 االنظمة الخطية للمعادالت

حل االنظمة الخطية 
 للمعادالت

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطريقة كاوس  2 9
 وأىميتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة كاوس

  نظري  االمتحان االول االمتحان الشهري االول  2 11

تعريف الطالب بطريقة كرامر  2 11
 ومحدداتها

 = السبورة والداتا شو  طريقة كرامر

تعريف الطالب بطريقة مقلوب  2 12
 المصفوفة وميزاتها 

 = السبورة والداتا شو  طريقة مقلوب المصفوفة

الطالب بأىمية القيم تعريف  2 13
والمتجهات الذاتية وتطبيقاتها 

 في الفيزياء

 = السبورة والداتا شو  القيم الذاتية

تعريف الطالب بالدوال الدورية  2 14
 وأىميتها في الفيزياء 

 = السبورة والداتا شو  الدوال الدورية

  نظري  االمتحان الثاني االمتحان الشهري الثاني  2 15

تعريف الطالب بكيفية ايجاد  2 16
 معدل دالة ما في فترة معينة  

ايجاد معدل الدالة في فترة 
 معينة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتحليل فورير  2 17
 وتطبيقاتو 

 = السبورة والداتا شو  تحليل فورير

تعريف الطالب بمعنى التحليل  2 18
 العقدي

 = السبورة والداتا شو  مقدمة في التحليل العقدي

تعريف الطالب االعداد  2 19
العقدية وأىميتها والحاجة 

 اليها في الفيزياء

 = السبورة والداتا شو  خواص االعداد المعقدة

  نظري  االمتحان الثالث االمتحان الشهري الثالث  2 21

 = السبورة والداتا شو  المعقدةالدوال تعريف الطالب بالدوال  2 21
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 .Mathematical methods in the physical sciences by M ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
Boas. 

 .Mathematical methods for physicists by G. Arfken -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2
 

2- Calculus Early Transcendentals by G. Thomas 

 
 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
1- Methods of Mathematical Physics by Harold 
Jeffreys & Bertha Swirles Jeffreys 
2- Methods of Mathematical Physics by R. Courant 
and D. Hilbert 
3- Mathematical Physics by E. Butkov  

 
ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/ 

 
 

 المعقدة وكيفية التعامل معها

تعريف الطالب بكيفية تفاضل  2 22
 الدوال المعقدة

 = السبورة والداتا شو  تفاضل الدوال المعقدة

تعريف الطالب بالمعادالت  2 23
التفاضلية الجزئية وأىميتها في 

 الفيزياء

 = السبورة والداتا شو  المعادالت التفاضلية الجزئية

الطالب بطريقة حل تعريف  2 24
المعادالت التفاضلية الجزئية 

 بطريقة فصل المتغيرات

 = السبورة والداتا شو  طريقة فصل المتغيرات

تعريف الطالب بالنقاط المعتلة  2 25
 وكيفية التعامل معها

 = السبورة والداتا شو  النقاط المعتلة

تعريف الطالب بطريقة حل  2 26
 المعادالت التفاضلية الجزئية

 بطريقة متسلسالت القوى

 = السبورة والداتا شو  متسلسالت القوى

بدالة لجندر تعريف الطالب  2 27
 وتطبيقاتها

 = السبورة والداتا شو  دالة لجندر

تعريف الطالب بدالة ىيرمايت  2 28
 وأىميتها

 = السبورة والداتا شو  دالة ىيرمايت

تعريف الطالب بدالة بسل  2 29
 وتطبيقاتها

 = السبورة والداتا شو  بسل دالة

  نظري  االمتحان الرابع االمتحان الشهري الرابع  2 31

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/
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 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

   

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .اٌطشق اٌش٠بم١خ فٟ اٌف١ض٠بءفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 اٌؼٍَٛو١ٍخ –عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 /409PHPEف١ض٠بء اٌجالصِب اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 2119/2121عٕٛٞ  نفظم / انسُح-5

 عبػخ 151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2121 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

 
 ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ  اٌجالصِبرذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

عٛد ٚا١ٌخ رى٠ٛٓ اٌجالصِب فٟ اٌطج١ؼخ ِٚخزجش٠ب  ِٚؼشفخ ا١ٌخ ػًّ ؽبؽبد اٌجالصِب ٚرطج١مبد ٌّٚؼشفخ 

 اٌجالصِب فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌقٕبػ١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٌٍجالصِبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  --1أ

 ٌؾبؽبد اٌجالصِب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 اٌجالصِبّىٛٔبد ٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

 ٌزطج١مبد اٌجالصِبٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌط -4أ

   

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   رخـ اٌجالصِبرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

خ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍج -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 ث١ز١خدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ثبٌّؼبدالد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ   --1ط

  اٌزٟ رٛاعُٙٙ ػٕذ رؾن١ش ثالصِب ِخزجش٠برّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً   -2ط

 ثزطج١مبد اٌجالصِبرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط
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 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ 

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ    -

 رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   رخـ اٌجالصِبرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   --1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -3د

 أغبص اٌّمشسٌغبِؼبد ٚو١ٍبد اخشٜ ٌالهالع ػٍٝ هشق رٕف١ز ٚاٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -4د
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

انسثٕسج ٔانذاذا  مقدمة عن البالزما اعطاء الطالب مقدمة عن البالزما 2 1

 شٕ 
ايرحاَاخ ٌٕيٍح 

ٔٔاخثاخ تٍرٍح 

تاالػافح انى 

 انشٓشٌحااليرحاَاخ 

 
تعريف الطالب بكيفية وجود   2 2

 البالزما يف الطبيعة
 = السبورة والداتا شو  وجود البالزما يف الطبيعة

 = السبورة والداتا شو  اْسا ومعادلة التاين نسبة توضيح معادلة ساىا ونبة التاين  2 3

 الفيزياوي المعنى حول مالحظات 2 4

 اْسا لمعادلة
 الفيزياوي المعنى حول مالحظات

 اْسا لمعادلة
 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  ؟ بالزما على نحصل كيف ؟ بالزما على نحصل كيف 2 5

 = السبورة والداتا شو  : والبالزما الغاز بين مقارنة : والبالزما الغاز بين مقارنة 2 6

 = السبورة والداتا شو   البالزما على امثلة  البالزما على امثلة 2 7

8 2 Plasma Definition 

 البالزما تعريف
Plasma Definition 

 البالزما تعريف
 = السبورة والداتا شو 

9 2 Quasineutal ْشب 

 التعادل
Quasineutal السبورة والداتا شو  التعادل شبو = 

11 2 Collective behavior 

 للبالزما الجماعي التصرف
Collective behavior 

 للبالزما الجماعي التصرف
 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  :البالزما حرارة درجة ومْمف :البالزما حرارة درجة ومْمف 2 11

12 2 : Debye Shielding 

 ديباي غالف
: Debye Shielding 

 ديباي غالف
  

 = السبورة والداتا شو  : ديباي سمك حساب : ديباي سمك حساب 2 13

 = السبورة والداتا شو  ديباي كرة ديباي كرة 2 14

 = السبورة والداتا شو  :ديباي عدد :ديباي عدد 2 15

16 2 : Plasma Frequency 

 البالزما تردد
: Plasma Frequency 

 البالزما تردد
 = السبورة والداتا شو 

17 2 : Criteria For 

Plasma المتأين الغاز شروط 

 البالزما حالة في ليكون

: Criteria For 

Plasma المتأين الغاز شروط 

 البالزما حالة في ليكون

 = السبورة والداتا شو 

18 2 : Plasma Pressure 

 البالزما ضغط
: Plasma Pressure 

 البالزما ضغط
 = السبورة والداتا شو 

19 2 ) : b بيتا بالزما( ) : b السبورة والداتا شو  )بيتا بالزما = 

 = السبورة والداتا شو  البالزما فيزياء تطبيقات البالزما فيزياء تطبيقات 2 21

 = السبورة والداتا شو  يربائْالك التفريغ يربائْالك التفريغ 2 21

التفريغ  لىالعوامل المؤثره ع 2 22
 الكهربائي 

التفريغ  لىالعوامل المؤثره ع
 الكهربائي 

 = السبورة والداتا شو 
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 مقدمة في فيزياء البالزما ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 د. وليد مصطفى صهيونى :اسم المؤلف

 
 أساسيات في فيزياء البالزما ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 أ.م.د. بهاء حسين صالح ربيع

 
 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                
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 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.  

 فٟ ِغبي اٌجالصِبفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   اٌؾذ٠ضخ.رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  •
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 181 

 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 ع١شا١ِه ث١ٌّٛش اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

  عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ  61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

    أْذاف انًمشس-8
رؼش٠ف اٌطبٌت ثؼٍُ اٌغ١شا١ِه ٚاٌّٛاد اٌغ١شا١ِى١خ ٚهشق رؾى١ٍٙب ٚدساعخ خقبئقٙب ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ 

, ٚاٌزؼشف ػٍٝ رطج١مبد ػٍُ اٌغ١شا١ِه اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌؾذ٠ضخ ٚوزٌه اٌزؼشف ػٍٝ ِؼٕٝ وٍّخ ث١ٌّٛش ٚو١ف١خ 

بد وً ٔٛع ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌطشق اٌؾغبث١خ ٌؾغبة رؾى١ٍٗ ِٚؼشفخ أٛاع اٌج١ٌّٛشاد ٚخقبئـ ِٚٛافف

اٌٛصْ اٌغض٠ئٟ ِٚؼشفخ و١ف١خ اهالق رغ١ّخ ٌىً ث١ٌّٛش  ٚاٌزؼشف ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌجٍّشح ٚدساعخ اٌخقبئـ 

 اٌف١ض٠بئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٌٍج١ٌّٛش 

رؼٍُ اٌف١ض٠بء ٚ رمذ٠ش اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌف١ٕخ  ٌؼٍُ اٌف١ض٠بء ٚ  فٟٚاٌشغجخ ٌذٜ اٌطبٌت  ٌؾّبط إصبسح ا -3

ؽ١برٕب  فٟرٛاعٕٙب  اٌزٟ ٚاٌّؾبوًِٓ اٌقؼٛثبد  اٌىض١شفبئذرٗ ٠فُٙ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ٚلذسرٗ ٠ف ؽً 

  .ا١ِٛ١ٌخ
 اٌزٟٚ اٌؼ١ٍّخ  إٌظش٠خ اٌّؾبوًِٓ اٌقؼٛثبد ٚ  اٌىض١شؽً  فٟاٌمذسح ػٍٝ رط٠ٛش اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ ٌزطج١مٙب  -2

 .رٛاعٗ 

اٌف١ض٠بئ١خ ٚ رطج١مٙب ٚ إعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ  اٌّفب١ُ٘فُٙ ٚ ػشك إٌظش٠بد ٚ  عؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ  -3

 .ٚرؾغ١ؼٙب

 .اإلٔزبع١خ اٌّؤعغبدثبؽز١بعبد  اإلِىبِْز١ّضح ِشرجطخ لذس  ثؾض١خش ث١ئخ ١رٛف - -4

اٌزمذَ اٌغش٠غ ٌٍؼٍَٛ  ٌّغب٠شح اٌّزخققخ ٚا١ٌّٕٙخٚرأ١ً٘ اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ  اٌّؼشفخإصشاء  فٟ اإلعٙبَ - -5

 ٌّغزّغ ِؼبعٍخ لنب٠ب ا فٟٚاٌزم١ٕخ ٌٍّٚغبّ٘خ 

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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 .رٌه ثشاِظ اٌزأ١ً٘ ٚاٌزذس٠ت ثٕب فٟ ثشاِظ رط٠ٛش وٛادس اٌمغُ اٌجؾش٠خ  فٟلذِبً  اٌّنٟ - -6

 
 

 

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 فُٙ  ِؼٕٝ ػٍُ اٌغ١شا١ِه ٚاٌج١ٌّٛشأرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ ٚ -1

 فُٙ رشو١ت اٌّٛاد اٌغ١شا١ِى١خ ٚاٌج١ٌّٛش٠خ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ ٚ -2

 هشق رؾى١ً اٌغ١شا١ِه رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ ِؼشفخ  -3

 ِؼشفخ رطج١مبد اٌغ١شا١ِه ٚاٌج١ٌّٛش.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ  -4

ِؼشفخ ا١ّ٘خ دساعخ اٌخقبئـ اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ   -5

 ٌىً ِٓ اٌغ١شا١ِه ٚاٌج١ٌّٛش. .
  و١ف١خ رق١ٕغ ٘زٖ اٌّٛاد . رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -6
  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3 

4-     
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

ثأ١ّ٘خ اٌغ١شا١ِه ٚاٌّٛاد  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١شرض٠ٚذ اٌطٍجخ     -

 اٌج١ٌّٛش٠خ.

ثؼل اٌّٛام١غ ٚاٌزطج١مبد اٌؼبِخ ٌٍغ١شا١ِه رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ  -

  ٚاٌج١ٌّٛش .

 اٌّٛاد اٌغ١شا١ِى١خاٌجؾش ٚػًّ ٚسؽخ خبفخ ثزق١ٕغ ٚدساعخ خقبئـ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ  -

 .اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 - .اٌفق١ٍخ ٚ إٌٙبئ١خ االخزجبساداٌؾف١ٙخ ٚ  -اٌزؾش٠ش٠خ  –اٌزفبػ١ٍخ  -اٌمق١شح  االخزجبسادثّب ف١ٙب  االخزجبساد
إٌّبلؾبد ٚ  - . أٚساق اٌؼًّ ٚاٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ - .اٌقف١خاٌفشٚك ٚ اٌزّبس٠ٓ ٚ اٌزى١ٍفبد إٌّض١ٌخ اٚ 

 Work Shops ٚسػ اٌؼًّ - . ِؾشٚع ثؾش عّبػٟ - . اٌّغبّ٘بد اٌقف١خ
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

   ثشثو ٘زا اٌؼٍُ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزطج١مبد اٌؾ١بر١خ اٌّّٙخؼٍّبء اٌأْ ٠مذس اٌطبٌت إعٙبَ  -2

 اٌطبٌت فٟ عٍت اٌّٛاد اٌغ١شا١ِى١خ ٚرؾى١ٍٙب ٌض٠بدح اٌّٙبسح. اْ ٠ؾبسن -2

 ا١ّ٘خ ٘زٖ اٌّٛاد فٟ اٌؼٍُ اٌؾذ٠شْ ٠ؾبٚي اٌطبٌت اٌزؼشف ا-3

  عؼً اٌطبٌت لبدسػٍٝ  اٌز١١ّض ث١ٓ اٌغ١شا١ِه ٚاٌج١ٌّٛش ِٓ ٔبؽ١خ اٌزؾى١ً ٚاٌخقبئـ ٚاٌزطج١مبد -4

  

 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -4

 دسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد ث١ز١خ -5

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ  -1

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -3

 ٌٍّشاوض اٌجؾض١خٚاٌى١ٍبد اٌزخقق١خ .اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ  -4
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 انثٍُح انرحرٍح -11

  ِمذِخ ػٓ ػٍُ اٌج١ٌّٛشاد -8 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌى١ّ١بء اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍج١ٌّٛشاد/اوشَ ػض٠ض ِؾّذ -9

  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

 ِمذِخ ػٓ ػٍُ اٌج١ٌّٛشاد 

      اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب           

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 

 ِمذِخ ػٓ ػٍُ اٌج١ٌّٛشاد

 http://uqu.edu.sa/page/ar/1552 ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....

 

 انًمشستٍُح -11

 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛمٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

ٚاٌذارب اٌغجٛسح    ػٓ ػٍُ اٌغ١شا١ِهِمذِخ  وٍّخ ع١شا١ِهرؼش٠ف اٌطبٌت  2 1

ٚفٟ ثؼل  ؽٛ

االؽ١بْ ثجؼل 

االعٙضح ِٓ ِخزجش 

 ث١ٌّٛش-اٌغ١شا١ِه

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 

ث١ز١خ ٚٚاعجبد 

ثبالمبفخ اٌٝ 

االِزؾبٔبد 

 اٌؾٙش٠خ

 

اٌّٛاد رؼش٠ف اٌطبٌت أٛاع  2 2

  اٌغ١شا١ِى١خ

 = =  اٌّٛاد اٌغ١شا١ِى١خ

و١ف١خ رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  2 3

 رؾى١ً اٌّٛاد اٌغ١شا١ِى١خ

 = = هشق رؾى١ً اٌغ١شا١ِه

دساعخ رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  2 4

اٌخٛاؿ ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٌٍغ١شا١ِه

دساعخ خقبئـ 

 اٌغ١شا١ِه

= = 

رطج١مبد رؼش٠ف اٌطبٌت  2 5

 اٌغ١شا١ِه

رطج١مبد اٌغ١شا١ِه 

 اٌؾذ٠ضخ

= = 

ِبرا رؼٕٟ وٍّخ رؼش٠ف اٌطبٌت  2 6

 ث١ٌّٛش 

 = =  ِمذِخ ػٓ ػٍُ اٌج١ٌّٛشاد

رى٠ٛٓ رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  2 7

 اٌج١ٌّٛش ٚهشق رق١ٕؼٗ

رى٠ٛٓ اٌج١ٌّٛش ػٍٝ 

 ٚهشق رق١ٕؼٗ

= = 

رق١ٕفبد رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ  2 8

  ٚأٛاع اٌج١ٌّٛشاد 

رق١ٕفبد ٚأٛاع 

  اٌج١ٌّٛشاد 

= = 

ثبٌخقبئـ ِؼشفخ اٌطبٌت  2 9

اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ 

 ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٌٍج١ٌّٛش

ثبٌخقبئـ اٌى١ّ١بئ١خ 

ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٌٍج١ٌّٛش

= = 

ثبٌزطج١مبد ِؼشفخ اٌطبٌت  2 10

  اٌّّٙخ ٌٍج١ٌّٛشاد

اٌزطج١مبد االعبع١خ   

 ٌٍج١ٌّٛش

= = 
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 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 ٌٍّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ِٚٛاوجخ اُ٘ اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ . اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ -1 

 ٚسعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ فٟ االخزقبؿ   ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ-2

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ.-3
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ –عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء        / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 ف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخ  اسى / سيض انًمشس-3

 إٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 151 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

اٌّزمذِخ ٌف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخ ٚفك إٌظش٠بد اٌّزمذِخ  ٚرٌه ٌّؼشفٗ ٚفُٙ اٌزطج١مبد األعظ  رؼ١ٍُ اٌطبٌت

    اٌؼ١ٍّخ فٟ ٘زا اٌّغبي
 ف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخ رذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اعبع١بد ف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخدساعخ  -1أ 

 ُ٘ إٌظُ اٌزٟ ػبٌغذ ا٘زضاص اٌؾج١ىخ اٌجٍٛس٠خدساعخ ا -2أ 

 اُ٘ إٌظش٠بد اٌزٟ ػبٌغذ اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّٛاد اٌقٍجخ دساعخ -3أ 
 اٌىٙشثبئ١خ ٌٍّٛاد اٌقٍجخٌٕظش٠بد اٌزٟ فغشد اٌزٛف١ٍ١خ دساعخ ا -4أ 
 اُ٘ إٌظش٠بد اٌزٟ فغشد اٌزشو١ت اٌجٍٛسٞ ٌٍّٛاد اٌقٍجخدساعخ  -5أ 
 ؽجبٖ اٌّٛفالد ٚاُ٘ رطج١مبرٙبدساعخ ا -6أ 

 دساعخ ظب٘شح اٌزٛف١ً اٌفبئك فٟ اٌّٛاد اٌقٍجخ -7ا 

 

 
  ّمشساٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  -ة 

 اٌززوش -اٌّؼشفخ ِٙبساد   - 1ة   

 زؾ١ًٍاٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة   

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش  - 3ة   

     
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ  -

  اٌف١ض٠بئٟٚاٌزؾ١ًٍ  اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش اإلمبف١خٚاٌّٛام١غ  ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ  -

   ف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاػذاد٘ب ثقٛسح ِٕبعجخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد  األعئٍخِغّٛػخ ِٓ رى٠ٛٓ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ  -  

 راد ا١ّ٘خ فٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ ث١ز١ٗٛاعجبد ثاٌطٍجخ  رى١ٍف -

 

 هشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 ؽٍٙب رار١ب   ثأعئٍخاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ  -4

 ث١ز١ٗدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -5

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخ اٌفىشٞ  ثبإلهبسرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ   -1ط 

 ِؾبوً ِغبئً  ف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً   -2ط 

 

 

 

 
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ  -

  اٌف١ض٠بئٟٚاٌزؾ١ًٍ  اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش اإلمبف١خٚاٌّٛام١غ  ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ  -

  رزطٍت ٚاٌزٟ   إٌظش٠خ اٌىٙشِٚغٕبه١غ١خرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  

 اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  األعئٍخِغّٛػخ ِٓ رى٠ٛٓ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح   

 رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ ث١ز١ٗاٌطٍجخ ٚاعجبد  إػطبء -

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3

 ؽٍٙب رار١ب   ثأعئٍخاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ  -4

 

 
 اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ    -1د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -2د

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -3د
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 تٍُح انًمشس-11

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  اٌّطٍٛثخِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 تعريف الطالب بـ  2 1
Introduction in solid state 

physics  

Lattice vibration 

and phonons 
ايرحاَاخ ٌٕيٍح ٔٔاخثاخ  السبورة والداتا شو

 إنى تاإلػافح تٍرٍّ

 االيرحاَاخ انشٓشٌح

  تعريف الطالب بـ 2 2
Lattice vibration and 

phonons 

Lattice vibration 

and phonons 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب بـ 2 3
Vibration of monatomic 

lattice 

Lattice vibration 

and phonons 
 = السبورة والداتا شو

  تعريف الطالب بـ 2 4
Vibration of diatomic 

lattice                                                                                                                                           

Lattice vibration 

and phonons 
 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب بـ 2 5
Thermal properties of 

solids(introduction) 

Thermal 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 6
Classical model of lattice 

energy 

Thermal 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 7

The Einstein’s model for 

specific heat 

Thermal 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 8

Debye model for specific 

heat 

Thermal 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

9 2 First Test First Test  = 

   بـ تعريف الطالب 2 11

Free electron 

model(introduction) 

Electrical 

properties of 

solids  

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 11
Classical theory of free 

electrons 

Electrical 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 12

Thermal conductivity 

for electrons 

Electrical 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 13

Lorentz theory for free 

electron conductivity 

Electrical 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

14 2 Second Test 

 

Second Test  = 

  بـتعريف الطالب  2 15

Quantum free electron 

model 

Electrical 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2 16
Somerfield theory for 

electrical conductivity 

Electrical 

properties of 

solids 

 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 17

Thermal conductivity to 

Electrical 

properties of 
 = السبورة والداتا شو
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 انثٍُح انرحرٍح -11

 Introduction to Solid State Physics,C.Kittel,7th ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

edition, john wiley &sons,1996 
 Solid state physics, James D. Patterson,1st- ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

edition, ,Springer, 2007 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
Fundamentals of the Physics of Solids, Jen 

Sólyom,1st edition,springer,2007 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
- https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-
state_physics 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. • 

 ِغبي ف١ض٠بء اٌؾبٌخ اٌقٍجخفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ • 

sommerfield theory solids 

  بـتعريف الطالب  2 18

The band theory of solids 

(introduction) 

The electronic 

band structure 
 = السبورة والداتا شو

   بـ تعريف الطالب 2 19

Bloch function 

The electronic 

band structure 
 = السبورة والداتا شو

   بـ تعريف الطالب 2 21

The Kronic-Penny model 

The electronic 

band structure 
 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 21

Effective mass of 

electron 

The electronic 

band structure 
 = السبورة والداتا شو

22 2 Third Test Thrid Test  = 

   بـ تعريف الطالب 2 23

Semiconductors crystals 
Semiconductors السبورة والداتا شو = 

  بـتعريف الطالب  2 24

Holes, doner state 

Semiconductors السبورة والداتا شو = 

  بـتعريف الطالب  2 25

Acceptor state 

Semiconductors السبورة والداتا شو = 

   بـ تعريف الطالب 2 26

Superconductivity 

(introduction) 

Superconductivi

ty 
 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 27

Magnetic field 

Superconductivi

ty 
 = السبورة والداتا شو

  بـتعريف الطالب  2 28

Meissner effect 

Superconductivi

ty 
 = السبورة والداتا شو

29 2 Review Review السبورة والداتا شو = 

31 2 Fourth test Fourth test السبورة والداتا شو = 
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   اٌؾذ٠ضخرطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  •
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 406PHPE اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

 1/9/2119 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

 ٍّٛصبد ِٚقبدس٘ب ٚاؽىبٌٙب ٚاِىب١ٔخ اٌزم١ًٍ اٚ ِؼبٌغزٗ ٌٚٛ ػٍٝ االهبس اٌّؾٍٟرؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اٌ

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ  اٌزٍٛس اٌج١ئٟرذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ٚاالعزفبدح ِٓ ِٕٙب اٌزٍٛس اٌج١ئٌٍٟؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٌٍزٍٛس اٌج١ئٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

  ٌٍج١ئخ ٚػٕبفش٘ب ٚػاللخ رٍه اٌؼٕبفش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ٌخٛاؿ اٌٍّٛصبد ٚأٛاػٙب ٚهشق اٌّؼبٌغخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

 ؽىً الؽىبي اٌزٍٛس ِٚذٜ رأص١ش اٌزٍٛس فٟ وًرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ
 

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ  رض٠ٚذ اٌطٍجخ   -

رزطٍت اٌزفى١ش  اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -4

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍزٍٛس اٌج١ئٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ   -1ط

 أٛاع اٌٍّٛصبد ِٚقبدس٘برّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً  فٟ رؾخ١ـ   -2ط

  اٚ إٌبرغخ ػٓ اٌزٍٛس اٌج١ئٟرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ  -3ط

 زٟ رؤدٞ اٌٝ االخالي فٟ اٌزٛاصْ اٌج١ئٟرّى١ٓ اٌطٍجخ  ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌ  -4ط

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ثبألعبع١بدرض٠ٚذ اٌطٍجخ     -

رزطٍت اٌزفى١ش  اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

ٌّبرا اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٚ -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خِؾذدح ثٛاعجبد  ددسعب -4

 

 
 اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعريف الطالب بالبيئة وماىي  2 1
مكوناتها وماىي انواعها من 

حيث االنشاء وما ىو التوازن 
 البيئي وما ىو االخالل البيئي

تعريف البيئة, انواعها .التوازن 
 البيئي

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بدورات  2 2
العناصر في الطبيعة وكيف 
تتكون العناصر وبيان تأثير 

ىذه الدورات لعنصر )الكربون 
,الكبريت, االوكسجين 

 ,الفسفور(

دورات العناصر في الطبيعة  
)الكربون ,الكبريت, 
 االوكسجين ,الفسفور(

 = السبورة والداتا شو 

الطالب بدورة تعريف  2 3
النتروجين وكيف يمكن 

الحصول على النتروجين في 
الطبيعة و ماىي الدورة 

الشمسية وماىو تأثير تلك 
 الدورة في البيئة

دورات العناصر في الطبيعة 
 )النتروجين(, الدورة الشمسية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بأثار التلوث  2 4
واالنسان والحيوان  ةفي البيئ

والنباتات وماىي طبيعة المواد 
الملوثة والتي تتضمن 

 الخصائص الطبيعية

اثار التلوث ,طبيعة المواد 
 الملوثة)الخصائص الطبيعية

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتركيب  2 5
الكيميائي للمواد الملوثة ومما 

تتكون كيميائيا و وماىي 
 امكانية تحلل تلك الملوثات 

التركيب الكيميائي, درجة 
 التحلل

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتأثير السام  2 6
للملوثات وماىي الدرجة 
السمية لتلك الملوثات 

وكذلك التعرف على خواص 
 الملوثات

درجة السمية, خواص 
 الملوثات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بمستويات  2 7
التلوث وماىي صفة كل 

 مستوى وماىي مصادر التلوث 

, مستويات التلوث ومصادر 
 التلوث,

 = السبورة والداتا شو 
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تعريف الطالب بأشكال  2 8
 التلوث وماىي انواع الملوثات

اشكال التلوث, انواع 
 الملوثات 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتلوث الهواء  2 9
ومهي المصادر االساسية لهذا 

 التلوث 

 = السبورة والداتا شو  تلوث, الهواء, مصادره

تعريف الطالب بطبيعة الغالف  2 11
الجوي الذي يتألف من عدة 
طبقات ,وكذلك التعرف على 

الدقائقيات الملوثة تأثير 
 للغالف الجوي

, طبيعة الغالف الجوي, 
 تأثيرات الدقائقيات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالدقائق العالقة  2 11
في الجو التي تكون خطيرة 

 على البيئة

عوالق الدقائقيات 
الخطرة,)الرصاص, الزئبق, 

 الفلور(

 = السبورة والداتا شو 

ببالملوثات تعريف الطالب  2 12
الغازية)كاسيد الكبريت 

والنتروجين, كبريتيد 
الهيدروجين , ثاني اوكسيد 

الكربون.( وبيان تأثيرىا 
السلبي على البيئة والمائنات 

 الحية

الملوثات الغازية اكاسيد 
الكبريت والنتروجين, كبريتيد 
الهيدروجين, ثاني اوكسيد 

 الكربون.

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بماىية  2 13
الملوثات االشعاعية ومعرفة 

 مصادر تلك الملوثات 

الملوثات االشعاعية,مصادر 
االشعاعات 

 الملوثة)طبيعية,اصطناعية(

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بأنواع االشعاع   2 14
وماىي مكونات االشعاع 

الملوث وماىو تأثير كل مكون 
 منها

,مكونات انواع االشعاع 
 االشعاع الملوث

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتأثيرات  2 15
االشعاع الملوث المؤين وغير 

 المؤين 

,تأثيرات االشعاع 
 الملوث)المؤينة وغير المؤينة(,

  

تعريف الطالب بوحدات  2 16
االشعاع  وماىي العواماللتي 

يعتمد عليها التأثير البايلوجي 
 لألشعاع الملوث

وحدات قياس االشعاع, 
العوامل التي يعتمد عليها 
 التأثير البيالوجي لالشعاع 

 = السبورة والداتا شو 

 ------- ------ امتحان  امتحان 2 17

تعريف الطالب بنموذج  2 18
 االىتزاز الالتوافقي للجزيئة

الكوارث الصحية والبيئية 
 لالشعاع الملوث

 = السبورة والداتا شو 
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الطالب بالملوثات  تعريف 2 19
ذات الطابع العالمي, وماىو 

االحتباس الحراري وماىي 
العوامل التي تؤدي الو وماىي 

 اثاره

ملوثات الهواء ذات الطابع 
العالمي,االحتباس 

 الحراري)تعريف ,اسبابو, اثاره(

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالضباب  2 21
الدخاني وماىي مصادره 

 الناجمة عنووماىي االثار 

الضباب الدخاني 
 )تعريف,اسبابو,اثاره(

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطبقة االوزون  2 21
وكيفية تكوينها وماىي االثار 

المترتبة على نضوبها مع كيفية 
 المحافظة عليها

طبقة االوزون)تعريف, اثار 
نضوبو ,اسبابو ,المحافظة 

 عليها(

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باالمطار  2 22
الحامضية وتأثيراتها و اشكالها 

 واسبابها)طريقة تكوينها( 

االمطار الحامضية ) تعريف 
 ,اسبابو ,اثاره(.

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بأىمية المياه  2 23
وماىي استخداماتو في حياة 
االنسان وما ىو تلوث المياه 
واسباب ذلك التلوث وماىو 

 تأثيره 

 = السبورة والداتا شو  تلوث المياه ,اىمية المياه

تعريف الطالب بالخواص  2 24
الفيزيائية والكيميائية للمياه 

 وتأثير كل منها في البيئة

الفيزيائية و الكيميائية الخواص 
 للمياه

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بملوثات المياه  2 25
ومصادرىا وطرق معالجة تلك 
الملوثات و وامكانية الحد من 

 التلوث المائي

ملوثات المياه ,المعالجة 
 والحد من التلوث,

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطرق تنقية  2 26
ومراحلو  ولمختلف المياه 

انواع المياه الملوثة ولمختلف 
 االستخدامات

 = السبورة والداتا شو  طرق تنقية المياه

تعريف الطالب بتلوث التربة  2 27
وماىي اىمية التربة وماىي 
تأثيرات التلوث على التربة 

 وبالتالي على االنسان

 = السبورة والداتا شو  تلوث التربة ,اىمية التربة

تعريف الطالب بمصادر تلوث  2 28
التربة والتي منها االسمدة 

 = السبورة والداتا شو  مصادره )االسمدة, المبيدات(
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  انثٍُح انرحرٍح-11

 تموث الغالف الجوي ) الدكتور منعم حكيم خمف( ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

 الجبار لطيف(تموث البيئة والسيطرة عميه ) باسل عبد  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .اٌزٍٛس اٌج١ئٟفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •

 

 

 

 
 

وتأثيرىا وكذلك المبيدات 
وماىي تأثيراتها على التربة 

 والبيئة والكائنات الحية.

تعريف الطالب بالمخلفات  2 29
الصلبة وتأثيراتها السلبية في 

التخلص البيئة والتربة وطرق 
 منها

 = السبورة والداتا شو  المخلفات الصلبة 

تعريف الطالب بتأثير االمطار  2 31
الحامضية في التربة والبنايات 

وكذلك المعادن الثقيلة 
)انواعها(طرق التقليل من 

 تأثيرىا

االمطار الحامضية ,المعادن 
 الثقيلة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتصحر  2 31
واسبابو وماىي اثاره وطرق  

 المعالجة

 = السبورة والداتا شو  التصحر

 ----- -- امتحان  امتحان  2 32
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 ًَٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ د٠بٌٝ  انًؤسسح انرؼهًٍٍح-1

 لغُ ػٍَٛ اٌف١ض٠بء    / انًشكض ؼهًً انمسى ان-2

 ف١ض٠بء اٌفٍه اسى / سيض انًمشس-3

 اٌضاِٟ أشكال انحؼٕس انًراحح-4

 عٕٛٞ انفظم / انسُح-5

 عبػخ 61 )انكهً(ػذد انساػاخ انذساسٍح -6

  9/2119/ 1 ذاسٌخ إػذاد ْزا انٕطف -7

 أْذاف انًمشس-8

خٛاؿ االعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٚهج١ؼزٙب  ِٚؼشفخ ِذٜ اسرجبه ٚرأص١ش رٍه األعشاَ ػٍٝ  رؼش٠ف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ثؼنٙب اٌجؼل

ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ  ف١ض٠بء اٌفٍهرذس٠ظ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌنشٚس٠خ ٚاٌالصِخ اٌخبفخ ثّبدح 

 ف١ض٠بء اٌفٍه ٚاالعزفبدح ِٓ ِٕٙبٌٍؼًّ ٚاٌجؾش فٟ وبفخ ِغبالد 
 
 
 
 
 
 

 

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.

 ٔؽشائك انرؼهٍى ٔانرؼهى ٔانرمٍٍى ًمشسيخشخاخ ان-9
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  ٌف١ض٠بء اٌفٍهرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

  ٌخٛاؿ اٌؾّظ ٚاٌمّش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -2أ

 ٌىٛاوت ٚػٕبفش اٌّغّٛػخ اٌؾّغ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ   -3أ

 ٌخٛاؿ إٌغَٛ ِٚىٛٔبد اٌّغشح)اٌزجبٔخ( رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي  ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ
 

  ّمشس.اٌخبفخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  اٌززوش-اٌّؼشفخ ِٙبساد  - 1ة

 زؾ١ًٍ اٌززو١ش ٚاٌِٙبساد   - 2ة

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش   - 3ة 

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  رض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ   -

اٌزفى١ش رزطٍت  ف١ض٠بء اٌفٍه اٌزٟرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ -

 

 

 
 هشائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خدسعبد ِؾذدح ثٛاعجبد  -4

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌف١ض٠بء اٌفٍهرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً اٌّشرجطخ ثبالهبس اٌفىشٞ   -1ط

 اٌّشرجطخ ثبٌظٛا٘ش اٌفٍى١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً   -2ط

 ِؼشفخ ِذٜ اسرجبه االعشاَ اٌغّب٠ٚخ ٚرأص١ش٘ب فٟ ثؼنٙب اٌجؼل رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ -3ط

 فٟ فُٙ هج١ؼخ االعشاَ ٚخٛافٙبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽً اٌّؾبوً   -4ط

    

  
 هشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 هش٠مخ اٌّؾبمشح ٚاعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ  -

 اٌؾشػ ٚاٌزٛم١ؼ     -

  ٚاٌّٛام١غ االمبف١خ اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍرض٠ٚذ اٌطٍجخ  ثبالعبع١بد    -

رزطٍت اٌزفى١ش  ف١ض٠بء اٌفٍه اٌزٟ رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبمشاد ٌّٕبلؾخ ِٛام١غ  -

 ٚاٌزؾ١ًٍ 

اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ خالي اٌّؾبمشاد ِضً ِبرا ٚو١ف ِٚزٝ ٌّٚبرا  -

 ٌّٛام١غ ِؾذدح 

 طبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خاػ -

 
 هشائك اٌزم١١ُ    

 اٌؾف٠ٛخاالخزجبساد  -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ؽٍٙب رار١ب   -3

 ث١ز١خِؾذدح ثٛاعجبد  ددسعب -4

 

 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 

 ِزبثؼخ  اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ِٓ خالي االرقبي ثبٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ػٓ هش٠ك االٔزش١ٔذ   -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش  -

 اٌّؾبسوخ فٟ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ داخً ٚخبسط اٌمطش -
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 تٍُح انًمشس-11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛمٛع
 هش٠مخ اٌزم١١ُ هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعريف الطالب بعلم الفلك  2 1
وتاريخ ىذا العلم منذ نشأتو في 

الحضارات القديمة وتطوره 
 بتطور االنسان بعصر النهضة

علم الفلك في وادي 
الرافدين ووادي النيل ,علم 

 الفلك في عصر النهضة 

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب ببهندسة الكرة  2 2
التي تعتبر االساس في 

القياسات الفلكية مع اسقاطها 
 في القبة السماوية

 = السبورة والداتا شو ىندسة الكرة ,القبة السماوية

تعريف الطالب بالنظام  2 3
المستخدم في الدراسات 

الفلكية ,و كذلك المجاميع 
 النجمية المختلفة 

,النظام البروجي, الكوكبات 
 النجمية

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب  بمنطقة البروج  2 4
ودائرة البروج مع تعريف الترنح 

 في حركة االرض

منطقة البروج ودائرة البروج, 
 ,الترنح)دوران محور االرض(

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالفصول  2 5
الفلكية مع وحات القياس 

 الفلكية

الفصول الفلكية األربعة 
 وحدات ,القياس الفلكية

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالمنظومة  2 6
 الشمسية وماىي مكوناتها

 = السبورة والداتا شو المنظومة الشمسية

تعريف الطالب بالخوص  2 7
 الفيزيائية للشمس

 = السبورة والداتا شو الشمس وخواصها الفيزيائية

تعريف الطالب بالخواص  2 8
 الفيزيائية للقمر وطرق القياس

 = السبورة والداتا شو القمر وخواصو الفيزيائية

تعريف الطالب بالدراسات  2 9
الفلكية التي اجريت على 

 السيارةالكواكب 

الدراسات الفلكية للكواكب 
 السيارة

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالخراص  2 11
الفيزيائية لكوكب عطارد,الزىرة 

 والمريخ

الكواكب السيارة)الخواص 
الفيزيائية لكوكب عطارد, 

 الزىرة, المريخ(,

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالخراص  2 11
المشتري الفيزيائية لكوكب 

 وزحل

الكواكب السيارة )الخواص 
الفيزيائية لكوكب المشتري 

 ,زحل(,

 = السبورة والداتا شو
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تعريف الطالب بالخراص  2 12
الفيزيائية لكوكب اورانوس 

 ,نبتون و بلوتو

الكواكب السيارة)الخواص 
الفيزيائية لكوكب أورانوس 

 ,نبتون ,بلوتو(,

 = السبورة والداتا شو

الطالب بالقاعدة التي تعريف  2 13
استخدمت ألول مرة في قياس 

بعد الكواكب والتي تم من 
خاللها اكتشاف الكويكبات 

 الصغيرة

قاعدة بود ,الكويكبات 
 الصغيرة,

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالضوء البروجي  2 14
وسبب تكونو, وماىي الشهب 
وماىي النيازك وانواعها وسبب 

 تكونها

الضوء البروجي ,الشهب 
 والنيازك 

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالمذنبات  2 15
وانواعها,والنظريات التي تفسر 

 اصل المنظومة الشمسية

المذنبات ,أصل المنظومة 
 الشمسية

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالخواص  2 16
 الفيزيائية للنجوم

 = السبورة والداتا شو الخواص الفيزيائية للنجوم,

 ------ ------ امتحان امتحان 2 17

تعريف الطالب بأقدار النجوم  2 18
وانواعها وعلى ماذا يعتمد ىذا 

 االختالف.

 = السبورة والداتا شو أقدار النجوم

تعريف الطالب باالوان النجوم  2 19
 وعالقتها مع درجة حرارتو

 = والداتا شوالسبورة  ألوان النجوم ودرجة حرارتها

تعريف الطالب بنورانية النجم  2 21
وعلى ماذا تعتمد والتعرف على 
 حركة النجم وطبيعة ىذه الحركة

 = السبورة والداتا شو نورانية النجم ,حركة النجوم

تعريف الطالب بكيفية قياس  2 21
اقطار النجوم وقياس كتلة 
 النجوم و احتساب كثافتو

قياس أقطار النجوم ,كتلة 
 النجوم وكثافتها

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالبعد النجمي  2 22
وماىي اطياف النجوم وعلى 
 ماذا تعتمد اختالف االطياف

 = السبورة والداتا شو البعد ألنجمي ,أطياف النجوم

تعريف الطالب بمخطط ىيرتز  2 23
سبرانك وكيفة االستفادة منو 
وكيفية توزيع مجاميع النجوم 

ىذا المخطط وعلى ماذا  على
 اعتمد ىذا التوزيع

 = السبورة والداتا شو مخطط ىرتز سبرانك 
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تعريف الطالب بعمر النجم  2 24
ومراحل حياة النجم وماىي 

 المحطات التي يمر بها 

 = السبورة والداتا شو عمر النجم ,دورة حياة النجم

تعريف الطالب بالنجوم  2 25
وماىي النيترونية وكيف تكونت 

النظرية التي فسرت 
ذلك,كذلك التعرف على 

النجوم السوداء وكيف تكونت 
وماىو تأثيرىا على النجوم 

 االخرى

النجوم النيوترونية,النجوم 
 السوداء,

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالنجوم الثنائية  2 26
والمتعددة وكيفية نشأتها على 

ىذا الشكلوما ىي أنواع النجوم 
 الثنائية ومواصفات كل نوع  

,النجوم الثنائية والمتعددة, 
 أنواع النجوم الثنائية

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالبباثنائيات المتغيرة  2 27
وماىو السبب في ىذا التغير 

وماىي انواعها  وماىي النجوم 
 النابضة وماىي انواعها 

المتغيرة ,النابضات 
 )الخافقات(

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالمجرة التي  2 28
تحوي الكواكب السيارة وطبيعة 

حركة ىذه المنظومة المفرطة 
 والعدد.في الحجم 

,مجرة درب التبانة,حركة 
األجرام السماوية في المجرة 

, 

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بالمجاميع  2 29
النجمية التي تدعى الجمهرة و 
التعرف على انواعها ,وكذلك 
التعرف على العناقيد النجمية 

 واوجو االختالف بينهاز

الجمهرة النجمية في المجرة 
 النجمية ,,العناقيد 

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بمقدار كتلة  2 31
المجرة, وانواع السدم مابين 

 النجوم.

كتلة المجرة ,السدم ووسط 
 مابين النجوم

 = السبورة والداتا شو

تعريف الطالب بكيمياء والمواد  2 31
 مابين النجوم

 = السبورة والداتا شو كيمياء مابين النجوم

 ----- -- امتحان  امتحان 2 32



 205 

 

 انثٍُح انرحرٍح -11

فيزياء الجو والفضاء )الجزء الثاني( ) الدكتور حميد مجول  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 النعيمي ،فياض عبد المطيف النجم(

 Muhammad Iqbal"An Introduction To Solar ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  2

Radiation" Academic press Canada. 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 خطح ذطٌٕش انًمشس انذساسً -12

 اإلٌّبَ ثىً ِب ٘ٛ ِغزؾذس ٚعذ٠ذ فٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. •

 .ف١ض٠بء اٌفٍهفٟ  ؼ١ٍّخاالعزفبدح ِٓ ِغزغذاد ٔزبئظ  اٌجؾٛس اٌ •

   رطج١ك ثؼل اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ. •
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