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الموجات الكهرومغناطيسية و كيفية انتقالها و الظواهر التي تحدث لها و   بمفهومتعريف الطالب 

فرقها عن الموجات الطولية و التعرف على خصائصها و كذلك معرفة الطيف تامغناطيسي و 

 ميزة كل جزء منه في التطبيقات العملية و الطبية و الصناعية 

مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في  يمكنهم  من تأهيل الطلبة نظريا وعمليا

 البحث والعمل 

 في المنشأت العلمية والصناعية

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

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

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

 االهداف المعرفية-أ

 اجزاء الطيف المغناطيسي و اساس تقسيمه  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة-1

   ميزة كل جزء و مواصفاته و تطبيقاته  الحصول على المعرفة تمكين الطلبة من-2

 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 مهارات التذكيروالتحليل-2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرهواستخدام السبورة التفاعلية

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

توجية اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل المسائل التي 

 تتطلب التفكير والتحليل

 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل 

 تكليف الطلبة باعداد التقارير تتعلق بالمقرر

 يم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفةفاهتطبيق الم

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحانات اليومية 



 درجات محددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب باخالقيات المؤسسة الجامعية

 المعرفةيستقبل ويتقبل 

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

 االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

 تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  األسبوع الساعات

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم



2 

 
 االول

تعريف الطالب 

بمفهوم الموجة و 

اجزائها و طرق 

 انتقالها

Waves   المحاضرة و

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت 

االختبار 

 quizeالسريع 

الواجب  و 

  البيتي

 

2 
 الثاني 

تعريف الطالب 

باجزاء الموجات 

الطولية و مقارنتها 

بالموجات 

المستعرضه و 

خواص الموجة 

 االساسية و وحداتها  

تكملة المحاضرة  

  االولى 

المحاضرة و 

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

 quizeالسريع 

و الواجب  

 البيتي

تمكين الطالب من  الثالث  2

معرفة اجزاء الطيف 

الطيف 

الكهرومغناطيسي و 

كييف تم تقسيمه 

على اساس التردد و 

 الطاقة      

The 

electromagneti

c spectrum  

المحاضرة و 

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

 quizeالسريع 

و الواجب  

 البيتي

2 

 
 الرابع 

تعريف الطالب على 

اول جزء من الطيف 

و الضوء  و هو

النظريات التي 

فسرت سلوكه في 

تفسير الظواهر 

Light   المحاضرة و

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

 quizeالسريع 

و الواجب  

 البيتي



الطبيعية مثل الحيود 

 و النعكاس و غيرها 

 امتحان الشهر االول  الخامس  

 السادس  2
تعريف الطالب على 

مصادر توليد 

 الضوء و تط

 بيقاته الطبية 

Source of light 

and medical 

application 

المحاضرة و 

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

 quizeالسريع 

و الواجب  

 البيتي

تعريف الطالب على  السابع 2

جزء اخر من الطيف 

الموجات  و هو

الراديوية و الذي 

يعتبر اهم جزء من 

الطيف حيث يتم 

استخدامهه في 

التطبيقات الحديثة و 

  االتصاالت الالسلكية 

Radio wave   
المحاضرة و 

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

 quizeالسريع 

و الواجب  

 البيتي

التعرف على  الثامن  2

الموجات تحت 

 الحمراء و كيف

اختالفها عن باقي 

اجزاء الطيف بسبب 

تاثيرها الحراري و 

استخدامهاتها و 

 مناطق تقسيمها 

Infrared  
المحاضرة و 

السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

 quizeالسريع 

و الواجب  

 البيتي



 

 البنية التحتية  -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

Fundamental of electromagnetic wave  

  Principle of electromagenetic wave ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 

 

تعريف الطالب على  التاسع 2

االشعه فوق 

البنفسجية و 

 خواصها و تاثير

التعرض لها لفترات 

طويله و تطبيقاتها 

 الطبية  

Ultra violet    

 امتحان الشهر الثاني  

 



 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 الحدثيةتطبيق بعض استراتيجات التدريس 

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


