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 أهداف المقرر .8

 الميكانيك ومايخص الفيزياء وتحليالته بمتجهات مختلفه واحداثيات مختلفه.  تعريف الطالب بعلم

 تعريف الطالب على االجهزة المختبرية  وربط االساس النظرية بالتطبيق العملي

على معرفة عمل البندول والحركة التوافقيه البسيطه وقانون هوك وقوانين تنمية قدرات ومهارات الطالب 

 الجاذبيه.

 تأهيل الطلبة نظريا وعمليايمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في البحث والعمل 

 في المنشأت العلمية والصناعية

 

 

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.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

 االهداف المعرفية-أ

والتعجيل لعديد من االحداثيات  للتعامل مع السرعه تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة-1

 الكارتيزيه والقطبيه واالسطوانية.

االشتقاقات الخاصه بعدة احداثيات وكذلك التعرف على  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة-2

 الكردينت والدايفيرجن والكرل.

 

 االهداف املهاراتية  اخلاصة ابملقرر-ب

 التذكر-مهارات املعرفة-1

 التذكريوالتحليلمهارات -2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة احملاضره

 تزويد الطلبة ابالساسيات واملواضيع االضافية املتلعقة مبخرجات التفكري

 اسئلة للطالب وتكوين جمموعات نقاشية خالل احملاضرات ملناقشة حل املسائل اليت تتطلب التفكري والتحليل توجية

 اعطاء الطلبة واجبات حلل املسائل 

 تكليف الطلبة ابعداد التقارير تتعلق ابملقرر

 يم النظرية يف املسائل الفيزايئية املختلفةتطبيق املفاه

 

 طرائق التقييم      

 االمتحاانت النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحاانت اليومية 



 

  درجات حمددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب ابخالقيات املؤسسة اجلامعية

 يستقبل ويتقبل املعرفة

 حيب الطالب العمل املكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 احملاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

  االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

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

 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

 الوحدة / أو الموضوعاسم  مخرجات التعلم المطلوبة األسبوع الساعات
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

2 

      1 

What is  Analysis 

Mechanical   
Introduction 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

     2 

What is  position 

and displacement 

vectors 

Vectors  calculus, position 

and displacement vectors 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

      3 

What is  velocity 

vector and  

acceleration vector 

in  Cartesian 

coordinate 

velocity vector and  

acceleration vector in  

Cartesian coordinate 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

      4 

What is  deri. of 

product  of vector 
deri. of product  of vector 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

   5 

What is  velocity  

and   acceleration   

 in plan polar  

Coordinates 

velocity  and   acceleration    

in plan polar  Coordinates 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

     6 

What is  velocity 

and   acceleration  

in  ( Spherical 

Coordinates ) 

velocity and   acceleration  in  

( Spherical Coordinates )  

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

7 

What is  Force 

harmonic motion Force harmonic motion 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

8 

What is  Motion of 

charge particle , 

simple  pendulum 

problem 

Motion of charge particle , 

simple  pendulum problem 

احلضورية مع 

 املناقشة 

الشفوي + االختبار 

 الواجبات

2 

9 

What is  Motion of 

charge particle , 

simple  pendulum 

Motion of charge particle , 

simple  pendulum problem 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات



 

 

 البنية التحتية  -12

 

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

William   ,Engineering Electromagnetic 

 University Physics I: Classical Mechanics ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

problem 

2 

10 

What is  Kinetic 

energy of  the 

system 

Kinetic energy of  the system 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

11 

What is  Hooke’s 

Law Applied to a 

Spring – Mass 

System 

Hooke’s Law Applied to a 

Spring – Mass System 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

12 

What is  The law of  

Area .Kepler law The law of  Area .Kepler law 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

13 

What is  translation 

of the coor. System 

translation of the coor. 

System 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

14 

 

Reviwe and problems 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات

2 

15 

 

Exame 

احلضورية مع 

 املناقشة 

االختبار الشفوي + 

 الواجبات



ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية احلدثية

 احلدثيةتطبيق بعض اسرتاتيجات التدريس 

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات املنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االملام بكل ماهو مستحدث وجديد يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


