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 الفيزياء االحصائية: مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الفيزياء االحصائية 

Statistical Physics 

2.  
 ورقمهرمز المقرر 

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3 0 0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الثاني -المستوى الرابع  

Fourth Year-Semester 2  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (1ديناميكا حرارية+ ميكانيك الكم)

Thermodynamic+ Quantum mechanics (1) 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  

 المقرردرس له يالبرنامج الذي 
Program (s) in which the course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. Physics 
 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 للغة انجليزية للغة عربية+ 

Arabic and English 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلى

Semester  

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 شكريمحمد 

Mohamed Shukri 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

i. وصف المقرر Course Description: 

التوزيعات االىصااافية لك   يهدف هذا المقرر الى تقديم المبادى االساااسااية للميكاايح االىصااافى وكيبية ت بي  

من مكساااااويز وبوز ولرما لىسااااااي دواز الديااميكا الىرارية ومعادلة الىالة للىاز المكالى وكذالح ىسااااااي الىرار  

 الاوعية للىازات والبلورات وىساي الجهد الكيميافا.

 

i. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا ال الي يكون سوف المقرر دراسة من االاتهاء بعد

a1 – يٌعرف االحاالت المجهرية والمرئية واالحتمالية الحرارية الديناميكية  

a2 - يشرح التوزيعات االحصائية وكيفية تطبيقها  

b1- رياضياً حسب التوزيع االحصائي المناسب يمثل النظام الفيزيائى  
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b2 –  االحصائي في حل المسايل الفيزيائيةيطبق مبادى الميكانيك  

d 1  -  الفيزياء االحصائيةعلى مواصلة التعمق في مفاهيم يظهر القدرة     

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-   يٌعرف االحاااااالت المجهريااااة والمرئيااااة
 واالحتمالية الحرارية الديناميكية

امتحااااناااات +الواجباااات  محاضرات+مناقشة 

 المنزلية

a2-   يشاااااارح التوزيعات االحصااااااائية وكيفية
 تطبيقها

امتحانات +الواجبات  محاضرات+مناقشة

 المنزلية

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

i.  المقرر مع مخرجات التعلم للبراامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصود  من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصود  من البراامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 -  يٌعرف االحاااالت المجهريااة والمرئيااة واالحتماااليااة

 الحرارية الديناميكية

-A1والقوانين فهما عميقا للمبادى هريظ

 والنظريات الفيزيائية

 

a2 – يشرح التوزيعات االحصائية وكيفية تطبيقها -A2 يوضح المفاهيم الرياضية المستخدمة في

 الفيزياء

 

b1– رياضاااااااياً حساااااااب التوزيع  يمثل النظام الفيزيائى

 االحصائي المناسب

-B2ويفسر المسائل الفيزيائية باستخدام  يصيغ

 المعادالت الرياضية المناسبة

 
b2 -  يطبق مبادى الميكانيك االحصاااااااائي في حل المساااااااايل

 الفيزيائية

-B1 يطبق التفكير النوعى والكمي لحل المسائل

 وامشاكل الفيزيائية

 

d1-  على مواصلة التعمق في المفاهيم الكميةيظهر القدرة -D3القدرة على التعلم المستمر يظهر 
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b1-  رياضاااااياً حساااااب التوزيع  يمثل النظام الفيزيائى
 االحصائي المناسب

امتحان+واجبات  تمارين

 منزلية

b2-   يطبق مبادى الميكانيك االحصاااائي في حل المساااايل
 الفيزيائية

 امتحان +واجبات منزلية تمارين

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-    

 

     والتقويم: التدريس ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  على مواصلة التعمق في مفاهيم يظهر القدرة

 الفيزياء االحصائية

 واجبات+ امتحانات حوار ومناقشة

   

 

ii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 
 فيمقدمة 

 االحتماالت

 الىوادث العشوافية 
 قواعد االىتماالت 
 التوزيعات االحتمالية 

1 3    a1 , a2 

2 

العالقات 
االساسية 
للدينميكا 
 الحرارية

 قوااين الديااميكا الىرارية 

 الجهود الديااميكية الىرارية 

 معادالت مكسويز 
1 3    a1 , a2 
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3 

      

المجموعة 

القانونية 

 المجهرية

)نظام 

 معزول(

  اياااااجااااااد االىاااااتاااااماااااالاااااياااااة

 الكرموديااميكية ىسي:

 اىصاء مكسويز-

 بلوتيزمان

 اىصاااااااااااء بوز-

 ااشتين

 اىصاااااااء لرما- 

 ديراح

   االاتروبا وال اااقااة اساااااااتاتااا

 الدخلية

 استاتا  معادلة الىاز المكالا 

 االض راي لا ال اقة الداخلية 

2 6 a1,a2,b1,b2 

4 

المجموعة 

 القانونية

 )نظام مغلق(

 اشتقاق صيىة دالة التجميع 

   دالة التجميع للىاز ك سيكيا 

  ىسااااااااااي الاتروبى وال اااقااة

 الداخلية

 استاتا  معادلة الىاز المكالا 

  الىرار  الاوعية لجسم صلي 

  ىاز قة ال ىساااااااااي معادز ال اا

 كاافا الذرات

 البارا مىاا يسية 

3 9 a1,a2,b1,b2 

5 
توزيع السرع 

 لمكسويل

 معدز السرعة 

 معدز مربع السرعة 

 السرعة االككر اىتمالية 
1 3    a1 , a2,  

6 

المجموعة 
فوق 

القانونية) 
 نظام مفتوح(

اشتتتقاص صتتيغة دالة التجميعج الجهد  •

 الفايق
  دالتتتة التجميع النظمتتتة  ير

متفتتاعلتتة لجستتتتتتيمتتات مميزة 

 و ير مميزة

 تطبيق على الغاز المثالي 

2 6 a1,a2,b1,b2 

7 
 -احصاء بوز

 انشتين

 كثافة الحالة 

  التتحتترارة التتنتتوعتتيتتتة لتتلتتبتتلتتورات

 )نموذج ديباى(

 اشعاع الجسم االسود   

2 6 a1,a1,a2,b1,b2 

8 
احصاء 

 ديراك-فرمي

 ديراك -دالة توزيع فرمى 

 6 2 الحرارة النوعية لغاز الكترونى a1,a1,a2,b1,b2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 42 === 
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
  التباعلية المىاضر Lectures 

 والمااقشة الىوار discussion 

 الذهاا العصف Brainstorming 

 المشك ت ىز Problem solving 

  العملية العروضو المىاكا Simulation Method Practical presentations&                 

  العملا الت بي Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتا التعلم Self-learning 

 التعاواا التعلم Cooperative Learning  

 الزم ء بين الخبرات تبادز 

 

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 واجبات منزلية تحتوي على عدد من المسائل 1
 20 لردي

كز 
 اسبوعين

a1,a2, b1, 
b2,c1, d1 

2      

 === == Total Score  20 الدرجةإجمالي  
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i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 والواجبات التكليفات

 Tasks and Assignments 
 %13.3 20 كز اسبوعين

a1, a2, b1, b2, 

 Quiz( 1كوز) 2
االسبوع 

 خامسال
10 6.7% 

a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
االسبوع 
 الكامن

20 13.3%  
a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

 Quiz( 2كوز) 4
االسبوع 
االىادي 
 عشر

10 6.7%  
a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
 %60 90 اهاية البصز

a1, a2, b1, 
b2,c1,d1 

 

 

 

Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 النشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 S. J. Blundell and K. M. Blundell (2009), Concepts in Thermal Physics, Oxford Uni. 

Press, UK. 

 B.B. Laud (2012), Fundamentals of Statistical Mechanics, New Age International (P) 

Ltd. India 

 :Essential References المراجع المساندة .2
  F. Reif , Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, McGraw-Hill, Int. Edition, 

USA (1985) 

 Kerson Huang (2001), Introduction to Statistical physics, Taylor& Francis, UK 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ومواقع اإلنترنت...المصادر اإللكترونية  .3
 http://ocw.mit.edu/courses/physics 

 

http://ocw.mit.edu/courses/physics
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ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 العامة للمقرر ليما يتعل  باآلتا:بعد الرجوع للوافح الجامعة يتم كتابة السياسة 

 : Class Attendanceسياسة ىضور البعاليات التعليمية  1

 % من المىاضرات ويىرم لا ىاز عدم الولاء بذلح.75يلتزم ال الي بىضور  -
يقدم أسااتاذ المقرر تقريرا بىضااور و ياي ال  ي للقساام ويىرم ال الي من دخوز االمتىان لا ىاز تجاوز الىياي  -

 % ويتم اقرار الىرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالىضور المتأخر  2

عن ياد  إذا تأخر ز، ولل الي ىضور المىاضر  إذا تأخر لمد  ربع ساعة لك ث مرات لا البصز الدراسا يسمح -
 المىاضر . دخوز يماع من االلتزاموعاد عدم ، ك ث مرات يىذر شبويا من أستاذ المقرر

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتىان  3

 ( دقيقة من بدء االمتىان 20ال يسمح لل الي دخوز االمتىان الاهافا إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تىيي ال الي عن االمتىان الاهافا ت ب  اللوافح الخاصة باظام االمتىان لا الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيياات والمشاريع  4

 ضواب  تابيذ التكليبات وتسليمها.و يىدد أستاذ المقرر اوع التعيياات لا بداية البصز ويىدد مواعيد تسليمها -
 يىرم من درجة التكليف الذي تأخر لا تسليمه. المىددموعد ال عنإذا تأخر ال الي لا تسليم التكليبات  -

 : Cheating الىش 5

 الفىة شؤون ال  ي. عليه االمتىان الاصبا أو الاهافا ت ب لا ىاز كبوت قيام ال الي بالىش لا  -
 لا التكليبات والمشاريع يىرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالىش او الاقز لا ىاز كبوت قيام ال الي  -

 :Plagiarismاالاتىاز  6

 ألداء االمتىان ايابة عاه ت ب  ال فىة الخاصة بذلح  اليلا ىالة وجود شخص ياتىز شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مكز استخدام الموبايز أو مواعيد تسليم التكليبات ..... الخ -
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .............العام الجامعي: 
 

 االحصائيةالفيزياء  :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 الفيزياء االحصائية

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3 0 0 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الثاني -المستوي الربع  

 Fourth year-Semester2  

5.  
 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
 (1ديناميكا حرارية + ميكانيك الكم)

Thermodynamics + quantum Mechanics 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي + انجليزي

Arabic+ English 

 قسم الفيزياء مكان تدريس المقرر  .9
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Location of teaching the course Physics Building 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  المقرروصف Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى تقديم المبادى االساااسااية للميكاايح االىصااافى وكيبية ت بي  التوزيعات االىصااافية لك   

من مكساااااويز وبوز ولرما لىسااااااي دواز الديااميكا الىرارية ومعادلة الىالة للىاز المكالى وكذالح ىسااااااي الىرار  

 وىساي الجهد الكيميافا.الاوعية للىازات والبلورات 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا ال الي يكون سوف المقرر دراسة من االاتهاء بعد

a1 – يٌعرف االحاالت المجهرية والمرئية واالحتمالية الحرارية الديناميكية  

a2 -  تطبيقهايشرح التوزيعات االحصائية وكيفية  

b1- رياضياً حسب التوزيع االحصائي المناسب يمثل النظام الفيزيائى  

b2 – يطبق مبادى الميكانيك االحصائي في حل المسايل الفيزيائية  

d 1  -  الفيزياء االحصائيةعلى مواصلة التعمق في مفاهيم يظهر القدرة     

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالنظريةالموضوعات أوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األس

 بوع
Week 

Due 

الساع

ات 

الفعل

 ية

Con

. H 

 االحتماالت فيمقدمة  1

 الىوادث العشوافية 
 قواعد االىتماالت 
 التوزيعات االحتمالية 

W1 3 

2 
العالقات االساسية 
 للديناميكا الحرارية

 قوااين الديااميكا الىرارية 

 الجهود الديااميكية الىرارية 

 معادالت مكسويز 

W2 3 

3 

المجموعة القانونية 

المجهرية)نظام 

 معزول(

 :ايجاد االىتمالية الكرموديااميكية ىسي 

 بلوتيزمان-اىصاء مكسويز 

 ااشتين-اىصاء بوز 

 ديراح -اىصاء لرما 

  وال اقة الدخليةاستاتا  االاتروبا 

W3 3 
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4 

المجموعة القانونية 

المجهرية)نظام 

 معزول(

 استاتا  معادلة الىاز المكالا 

 االض راي لا ال اقة الداخلية 

W4 3 

5 
المجموعة القانونية) 

 نظام مغلق(

 اشتقاق صيىة دالة التجميع 

   دالة التجميع للىاز ك سيكيا 

 ىساي الاتروبى وال اقة الداخلية 

W5 3 

6 
المجموعة 

 القانونية)نظام مغلق(

 استاتا  معادلة الىاز المكالا 

  الىرار  الاوعية لجسم صلي 

 ىساي معدز ال اقة الىاز كاافا الذرات 

W6 3 

7 
المجموعة 

 القانونية)نظام مغلق(

 البارا مىاا يسية W7 3 

 W8 2 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 
توزيع السرع 

 لمكسويل

 معدز السرعة 

  مربع السرعةمعدز 

 السرعة االككر اىتمالية 
W9 3 

10 

المجموعة فوق 
القانونية)نظام 

 مفتوح(

 اشتقاص صيغة دالة التجميع •

 الجهد الفايق 
W1

0 
3 

11 

المجموعة فوق 
القانونية )نظام 

 مفتوح(

 لة التجميع النظمة  ير متفاعلة لجستتتتتتيمات مميزة  دا

 و ير مميزة

 تطبيق على الغاز المثالي 

W1

1 
3 

انشتين -احصاء بوز 12  

 كثافة الحالة 

 )الحرارة النوعية للبلورات )نموذج ديباى 
W1

2 
3 

انشتين -احصاء بوز 13  
    اشعاع الجسم االسود W1

3 
3 

ديراك-احصاء فرمي 14  
 ديراك -دالة توزيع فرمى W1

4 
3 

ديراك-احصاء فرمي 15  
 الحرارة النوعية لغاز الكترونى W1

5 
3 

 (اظري) البصز اهاية اختبار 16
W1

6 
3 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 47 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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Ord

er 

1     

2     

3     

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   

 

 

 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التباعلية المىاضر  -
 discussion والمااقشة الىوار -

 Brainstorming الذهاا العصف -

 Problem solving المشك ت ىز -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المىاكا  -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملا الت بي  -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتا التعلم -

  Cooperative Learning التعاواا التعلم -

 الزم ء بين الخبرات تبادز -

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  
 20 لردي منزليةواجبات 

كز 
 اسبوعين

2  

 
   

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

i. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليبات

Assignments 

 كز اسبوعين
20 

13.3% 
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 %6.7 10 االسبوع االرابع Quiz( 1) قصير اختبار 2

3 
 اظري) Midterm Exam اصبا اختبار
 ( وعملا

 االسبوع الكامن
20 

13.3%  

%6.7 10 االسبوع الىادى عشر Quiz( 2) قصير اختبار 4  

 %60 60 اهاية البصز اهافا تىريري اختبار 6

 % Total  150 100 المجموع 

 

 

 

 

 

vii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 S. J. Blundell and K. M. Blundell (2009), Concepts in Thermal Physics, Oxford 

University Press. UK. 

 B.B. Laud (2012), Fundamentals of Statistical Mechanics, New Age International (P) 

Ltd. India 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 F. Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, Mc Graw-Hill, Int. Edition, 

USA (1985) 

 Kerson Huang (2001), Introduction to Statistical physics, Taylor& Francis, UK 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
  http://ocw.mit.edu/courses/physics 

  

 

 

iii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوافح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر ليما يتعل  باآلتا:

 : Class Attendanceسياسة ىضور البعاليات التعليمية  1

 % من المىاضرات ويىرم لا ىاز عدم الولاء بذلح.75يلتزم ال الي بىضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بىضور و ياي ال  ي للقسم ويىرم ال الي من دخوز االمتىان لا ىاز تجاوز  -

 % ويتم اقرار الىرمان من مجلس القسم.25الىياي 

 :Tardyالىضور المتأخر  2

إذا تأخر ، ولل الي ىضااور المىاضاار  إذا تأخر لمد  ربع ساااعة لك ث مرات لا البصااز الدراسااا يساامح -
 المىاضر . دخوز يماع من االلتزاموعاد عدم ، عن ك ث مرات يىذر شبويا من أستاذ المقررياد  ز

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتىان  3

 ( دقيقة من بدء االمتىان 20ال يسمح لل الي دخوز االمتىان الاهافا إذا تأخر مقدار ) -
 اللوافح الخاصة باظام االمتىان لا الكلية. إذا تىيي ال الي عن االمتىان الاهافا ت ب  -

 :Assignments & Projectsالتعيياات والمشاريع  4

http://ocw.mit.edu/courses/physics


 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

التكليبات  ضاااااواب  تابيذو يىدد أساااااتاذ المقرر اوع التعيياات لا بداية البصاااااز ويىدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 أخر لا تسليمه.يىرم من درجة التكليف الذي ت المىددموعد ال عنإذا تأخر ال الي لا تسليم التكليبات  -

 : Cheating الىش 5

 ال  ي. الفىة شؤون عليه لا ىاز كبوت قيام ال الي بالىش لا االمتىان الاصبا أو الاهافا ت ب  -
 لا التكليبات والمشاريع يىرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالىش او الاقز لا ىاز كبوت قيام ال الي  -

 :Plagiarismاالاتىاز  6

 ألداء االمتىان ايابة عاه ت ب  ال فىة الخاصة بذلح  اليلا ىالة وجود شخص ياتىز شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مكز استخدام الموبايز أو مواعيد تسليم التكليبات ..... الخ -
 


