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الالزمة للمرحلة الجامعیة  في المیكانیك التحلیليبمعلومات ومھارات تزوید الطالب  ىإل مقررالھدف ی
خلفیة قویة ألولئك الذین سوف  بناء، والفیزیائیةلدراسات العلیا في العلوم ل تؤھلھ أنوالتي یمكن المتقدمة 

 .المواد المتعلقة بتطبیقات المیكانیك التحلیلي دراسة  في  ونیستمر
 
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

   .تحلیل المتجھات وعلم الحركةلموضوعات تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ 
      ارب واجراء التج  المیكانیك التحلیليلتطبیقات تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ       

  .العملیھ المختلفھ               
   .الستخدام القوانین الفیزیائیھ المختلفة في حل المسائلتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   - 3أ     

    

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  - 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

    

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
    .تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر   -
  تتطلب   حل المسئل  التيالل المحاضرات لمناقشة تكوین مجموعات نقاشیة ختوجیھ اسئلھ للطالب و   -

  .التفكیر والتحلیل       
  . تتطلب تفسیرات ذاتیة  لحل المسائل التي اعطاء الطلبة واجبات بیتیة -     

  تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر -
  تطبیق المفاھیم النظریة في المسائل الفیزیائیة المختلفة  -
  
  
  
 

 رائق التقییم ط     

  
  االختبارات العملیة -
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
   متحانات یومیة ا  - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5
  
  
  
  



  
 3الصفحة 

 

  

  

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .  النظري باإلطارالمرتبطة أسئلة ومسائل المیكانیك التحلیلي تمكین الطلبة من حل   -1ج
   سائل التي یواجھھا الطالب عملیا مكین الطلبة من حل المت -2ج
  استخدام الطرق الفیزیائیھ المتقدمة التي لھا عالقة بالفروع المختلفة للفیزیاءتمكین الطلبة  من  -3ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  
 

 طرائق التقییم    

  
  
  
 

  ).ات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھار( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  -1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر - 
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
  مشاكل العملیة التي تحل بالطرق الریاضیة عن طریق االنترنتتعرف على اھم الال  -
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

باملتجهات تعريف الطالب  2 1

 وخواصها واستخداما�ا

أساسیات تحلیل 
 المتجھات

          السبورة 
 الداتا شو و

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 
باالضافة الى 
االمتحانات 

 الشھریة

تعريف الطالب بالضرب  2 2

العددي واالجتاهي للمتجهات 

 .وتطبيقاته

الضرب العددي واالجتاهي 

 للمتجهات

= = 

تغيري انظمة بتعريف الطالب  2 3

 االجداثيات

 = = تغيري انظمة االجداثيات

بتفاضل  الطالبتعريف  2 4

املتجهات والسرعة والتعجيل 

 املماسي والعمودي

 = = تفاضل املتجهات

تعريف الطالب باساسيات  2 5

 احلركة على خط مستقيم

داينمك اجلسيم يف احلركة 

 اخلطية

= = 

تعريف الطالب بتطبيقات  2 6

 احلركة اخلطية

= = = 

تعريف الطالب باساسيات  2 7

 العامةاحلركة 

سيم يف احلركة داينمك اجل

 عامةال

= = 

تعريف الطالب بتطبيقات  2  8

 والقوة احملافظة العامة احلركة

= = = 

 = = القذائف وحركتها تعريف الطالب حبركة القذائف 2  9

  نظري  االمتحان األول 2  10

بالقوى املركزية  تعريف الطالب 2  11

 وتطبيقا�ا

 = = القوى املركزية

12  2 = = = = 

ريف الطالب بامليكانيك تع 2  13

 السماوي

 = = امليكانيك السماوي

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

 = = 2قانون كبلر 2تعريف الطالب بقانون كبلر 2  15

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

 = = معادلة املدار تعريف الطالب مبعادلة املدار 2  17

 = = طاقة املدار ريف الطالب بطاقة املدارتع 2  18

 = = تطبيقات متنوعة  تعريف الطالب بتطبيقا�ا 2  19

  نظري  االمتحان الثاين 2  20
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 البنیة التحتیة  .12

   ANALYTICAL MECHANICS ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 BY GRANT R. FOWLES 

   ANALYTICAL MECHANICS  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 BY GRANT R. FOWLES 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , لمیة المجالت الع( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

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

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    
  .استراتیجیات التعلیم والتعلماإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في 

  .لتطبیقات المیكانیك التحلیلي في الفیزیاء  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
 

  

بداينمك  تعريف الطالب 2  21

 جمموعة جسيمات

 = = داينمك جمموعة جسيمات

مبركز الكتلة  تعريف الطالب 2  22

 والزخم اخلطي والزاوي

اخلطي  مركز الكتلة والزخم

 والزاوي

= = 

تعريف الطالب الطاقة الكامنة  2  23

 واحلركية والتصادم

الطاقة الكامنة واحلركية 

 والتصادم

= = 

تعريف الطالب مبعادالت  2  24

 الكرانج للحركة

 = = الكرانج باحلركة معادالت

 = = االحداثيات والقوى املعممة تعريف الطالب يالقوى املعممة 2  25

لطالب بعض تطبيقات تعريف ا 2  26

 معادالت الكرانج للحركة 

 = = تطبيقات متنوعة

تعريف الطالب مبعادالت  2  27

 هاملتون للحركة

 = = معادلة هاملتون باحلركة

تعريف الطالب بعض تطبيقات  2  28

 معادالت هاملتون للحركة

 = = تطبيقات متنوعة

 = = تطبيقات شاملة متنوعة تطبيقات شاملة متنوعة 2  29

  نظري  االمتحان الثالث 2  30


