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املتقدمة وفق النظريات املتقدمة احلديثة  املغناطيسيةبالفيزياء  وربطها ةاملتقدمة للفيزياء الكهربائياألسس  تعلیم الطالب

   ال وذلك ملعرفه وفهم التطبيقات العملية يف هذا ا#

مما ناطیسیة النظریة الكھرومغتدریس وتعلیم الطلبة كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 
  الكھربائیة والمغناطیسیة  مجاالتالیؤھلھم للعمل والبحث في كافة 

 

 

 

 

  

  

  

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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  التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  األسئلةمجموعة من تكوین الطلب من الطلبة  -

  لمواضیع محددة   
  تیة بطرق سببیةتتطلب تفسیرات ذا بیتیھالطلبة واجبات  إعطاء -
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  بیتیھدرجات محددة بواجبات   - 5
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للنظریة الكھرومغناطیسیة فكري ال باإلطارتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -1ج 
  مسائل  النظریة الكھرومغناطیسیةمشاكل تمكین الطلبة من حل   -2ج 
    وباللغة االنكلیزیة  بالنظریة الكھرومغناطیسیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -3ج 
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  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -1د
  وخارج القطرالمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل   -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -3د
    الكھرومغناطیسیة الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 تعريف الطالب  2 1

Vector analysis 
 

Vector analysis امتحانات یومیة  السبورة والداتا شو
 بیتیھوواجبات 
 إلى باإلضافة

االمتحانات 
 الشھریة

 تعريف الطالب  2 2

Vector analysis 

Vector analysis السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2 3

Vector analysis 

Vector analysis  ة والداتا شوالسبور = 

 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
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The solution problems 
of electrostatics 

The solution problems 
of electrostatics 

 = السبورة والداتا شو
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The solution problems 
of electrostatics 

The solution problems 
of electrostatics 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب  2  10

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 السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2  13

Electrostatics field 

Electrostatics field السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2  14

Electrostatics field 

Electrostatics field  رة والداتا شوالسبو = 

 تعريف الطالب  2  15

Electrostatics energy 

Electrostatics energy السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2  16

Electrostatics energy 

Electrostatics energy السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2  17

Electrostatics energy 

Electrostatics energy  ة والداتا شوالسبور = 

 تعريف الطالب  2  18

Electrostatics energy 

Electrostatics energy السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2  19

Electric current 

Electric current السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  2  20

Electric current 

Electric current السبورة والداتا شو = 
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12.  

 Foundations of Electromagnetic  Theory by ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Reitz and Milford 

  النظریة الكھرومغناطیسیة  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 الكھرومغناطیسیة الھندسیة 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 
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 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم اإللمام بكل ما • 
  النظریة الكھرومغناطیسیة في  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال • 
    تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة • 
  
  
  
 

 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
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Application of  
Maxwell's equation 

Application of  
Maxwell's equation 

 = السبورة والداتا شو
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Application of  
Maxwell's equation 

Application of  
Maxwell's equation 

  = السبورة والداتا شو
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Application of  
Maxwell's equation 

Application of  
Maxwell's equation 

  = السبورة والداتا شو
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