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 أهداف المقرر .8
 -2نهزكُف يغ انزغُزاد انظزَؼخ نهزمُُبد انخبصخ فٍ يغبل انًؼهىيبد انزٍ َزظى ثهب انؼصز .  نطالة رًُُخ ا

إكظبة  -3ػهً انزفكُز انؼهًٍ يٍ خالل أطهىة ؽم انًشكالد ثبطزخذاو انؾىاطُت.  طالة رًُُخ لذرح ان

هفخ يٍ ثزيغُبد يهبراد انزؼهى انذارٍ ويهبراد انجؾش وانزمصٍ يٍ خالل اطزخذاو رطجُمبد يخز انطالة

 انؾبطىة
 

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.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .16

 االهذاف انًؼزفُخ-أ

 واالطزفبدح يٍ يظزغذاد انؼصز وطزػخ رُبلم انًؼهىيبد. انطالة  مُك انزىاصم انًؼزفٍ ثٍُرؾ

 رشوَذ انطهجخ ثبنًؼزفخ انؼهًُخ انًزكبيهخ فٍ يغبل ػهىو انؾبطجبد .

 انجؾىس  انؼهًُخ ػهً َؾى َزاػٍ فُهب يُهغُخ ػهًُخ يزكبيهخ.اٌ َزمٍ اػذاد 

اٌ َؼزف اطبنُت اَصبل انًؼهىيبد نًًبرطخ يهُخ انزذرَض وانًىاسَخ ثبنىالغ انزطجُمٍ داخم 

 انًؤطظبد انززثىَخ .



َطجك يب رؼهًخ يٍ  يهبراد انجزيغخ االطبطُخ يُهب وانًزمذيخ انًطهىثخ ألصزاء ؽصُهزهى انفكزَخ فٍ  

 بل انؾبطجبد ورطجُمبره االخزي.يغ

 اٌ َزمٍ ادارح رؾهُم َظى انًؼهىيبد  ولىاػذ انجُبَبد ثكفبءح ػبنُخ .

 زؼهُى انطبنت اطض ادارح االرصبالد وشجكبد انؾبطجبد وَظى انزشغُم .ث

 رؼهُى انطبنت يهبراد رصًُى يىالغ االَززَُذ واالشزاف ػهُهب ويزبثؼخ انًظزغذاد.

 .فٍ عًُغ انًغبالد رؼهُى انطبنت طزق ايُُخ انجُبَبد وانؾبطجبد واَغبد انؾهىل انجزيغُخ انًُطمُخ 

 االهداف ادلهاراتية  اخلاصة ابدلقرر-ب
 التذكر-مهارات ادلعرفة-1
 مهارات التذكريوالتحليل-2
 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة احملاضره
 تزويد الطلبة ابالساسيات وادلواضيع االضافية ادلتلعقة مبخرجات التفكري

 توجية اسئلة للطالب وتكوين جمموعات نقاشية خالل احملاضرات دلناقشة حل ادلسائل اليت تتطلب التفكري والتحليل
 اعطاء الطلبة واجبات حلل ادلسائل 

 التقارير تتعلق ابدلقرر تكليف الطلبة ابعداد
 تطبيق ادلفاهيم النظرية يف ادلسائل الفيزايئية ادلختلفة

 
 طرائق التقييم      

 االمتحاانت النظرية)الشهرية والنهائية(
 التقارير والدراسات
 امتحاانت اليومية 

  درجات حمددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج
 ادلؤسسة اجلامعية يلتزم الطالب ابخالقيات

 يستقبل ويتقبل ادلعرفة
 حيب الطالب العمل ادلكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 احملاضرات النظرية والعملية
 التقارير والدراسات

  االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 اليىميةاالنشطة -3



 

 انًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ)انًهبراد االخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ( -د

 انًشبركخ فٍ انىرع وانُذواد انؼهًُخ داخم وخبرط انمطز-1د

 يزبثؼخ انزطىر انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبنغبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ طزَك االَززَُذ-2د

   انطبنت ػهً اعزاء انجؾىس وانزمبرَز انؼهًُخرًُُخ لذرح -3د
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يخزعبد انزؼهى  األطجىع انظبػبد

 انًطهىثخ
طزَمةةةةةةةةةةةةةةةخ  اطى انىؽذح / أو انًىضىع

 انزؼهُى
طزَمخ 

 انزمُُى
 االول

 َظزٌ 2 

َىضؼ نهطبنت 

يمذيخ ػبيخ ػٍ 

انؾبطىة واَىاع 

واهًُخ   انؾىاطُت 

اطزخذايبره فٍ 

يخزهف انًغبالد 

 (انؾُبرُخ

نهًبرالة  انًجبدئ االطبطُخ

 واطزخذايبره  

طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ 

االطئهخ 

انًجبشزح 

واالخزجبراد 

انشفىَخ 

وانىاعت 

انجُزٍ 

وااليزؾبَبد 

انُىيُخ 

 االنكززوَُخ  
 انضبٍَ

 َظزٌ 2 

َىضؼ نهطبنت 

يبهٍ اَظًخ 

  انزشغُم 

Vectors  and operation 

on vectors  in Matlab   

طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

 فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطئهخ 

انًجبشزح 

واالخزجبراد 

انشفىَخ 

وانىاعت 

انجُزٍ 

وااليزؾبَبد 

انُىيُخ 

 االنكززوَُخ  

ػهً  َزؼزف انطبنت َظزٌ 2 انضبنش

اهى اطزخذايبد 

ؽشو يبَكزوطىفذ 

 2616اوفض 

Matrix and operation on 

matrix in Matlab   

طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطئهخ 

انًجبشزح 

واالخزجبراد 

انشفىَخ 

وانىاعت 

انجُزٍ 

وااليزؾبَبد 

انُىيُخ 

 االنكززوَُخ  
 انزاثغ

 َظزٌ 2 

َزؼزف انطبنت 

  انىورد

Variables of Matlab   طزَمةةخ انزؼهةةُى

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطئهخ 

انًجبشزح 

واالخزجبراد 

انشفىَخ 

وانىاعت 

انجُزٍ 

وااليزؾبَبد 

انُىيُخ 

 االنكززوَُخ  
 انخبيض

ايزؾبٌ شهز 

 اول

    

َزؼزف انطبنت  َظزٌ 2 انظبدص

 ػًم انىورد 
Word 2 

طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطئهخ 

انًجبشزح 

واالخزجبراد 

انشفىَخ 

وانىاعت 

انجُزٍ 

وااليزؾبَبد 

انُىيُخ 

 االنكززوَُخ  
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 ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 
 احملاضرات 

  , Calculus Anlysis Geometry , Thomas ـ انًزاعغ انزئُظُخ )انًصبدر(  2

 اـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 

 

 

 االحباث العلمية يف االختصاص 
 

يىالغ االَززَُذ ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, 

.... 

 

 

 االنرتنيت 

 
 

 َظزٌ 2 انظبثغ
َزؼزف انطبنت 

ثزايظ انؼزوض 

 انزمذًَُخ

2D   in Matlab   
طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطئهخ 

انًجبشزح 

واالخزجبراد 

انشفىَخ 

وانىاعت 

انجُزٍ 

وااليزؾبَبد 

انُىيُخ 

 االنكززوَُخ  

َزؼزف انطبنت  َظزٌ 2 انضبيٍ

  3D in Matlab ثزَبيظ االكظُم 
طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطةةةةةةةةةةةةةةةةةةئهخ 

انًجبشةةةةةةةةةةةةةةةزح 

واالخزجةةةةةبراد 

انشةةةةةةةةةةةةةةةةةفىَخ 

وانىاعةةةةةةةةةةةةةت 

انجُزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ 

وااليزؾبَةةةةةةبد 

انُىيُةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 االنكززوَُخ  

  2َظزٌ  انزبطغ
ػهً َزؼزف انطبنت 

ػًم ثزَبيظ 

  االكظُم 

SOLVE EQUATIONS 

IN MATLAB 

طزَمةةخ انزؼهةةُى 

االنكززوَةةةةةةةةةٍ 

ثزصةةةةةةةةةةةةةةةىَز  

انًؾبضةةةةةةةةةةزح 

فُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَىَب 

ثبطةةةةةةةةةةةةةةزخذاو 

انظةةةةةةةةةةةةةةةةجىرح 

االػزُبدَةةةةةخ او 

 اانزفبػهُخ

االطةةةةةةةةةةةةةةةةةةئهخ 

انًجبشةةةةةةةةةةةةةةةزح 

واالخزجةةةةةبراد 

انشةةةةةةةةةةةةةةةةةفىَخ 

وانىاعةةةةةةةةةةةةةت 

انجُزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ 

وااليزؾبَةةةةةةبد 

انُىيُةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 االنكززوَُخ  

ايزؾبٌ شهز  انؼبشز

 صبٍَ 
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 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية احلدثية
 تطبيق بعض اسرتاتيجات التدريس احلدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية
 توسيع مفردات ادلنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية
 مستحدث وجديد يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلم االدلام بكل ماهو

 
 
 
 


