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 Vibrations and Wavesاهتزازات وموجات : مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
ت وموجاتاهتزازا  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني –المستوى الثاني  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 3فيزياء عامة 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 ياءبكالوريوس علوم فيز

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية + اللغة االنكليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 د. ابراهيم غالب لقمان

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 عملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة لل :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 
ومن ثم تطبيق  ،صةةةةهم اخو توضةةةةي ي  وجالحركتين االهتزازي  والمودراسةةةة  إلى يهدف هذا المقرر 

 طبيعي الظواهر الالحرك  االهتزازي  إحدى أهم  دتع، حيث  فيزي ئي  المهم مب دئهم  على بعض األنظم  ال

عبة ر  عن حركة  هي ية  جالحركة  الموكمة  أن هتز بطرق مختلفة  تيمكن أن جميع األنظمة  الميكة نيكية  ف

االهتزازي  الحر  المف هيم والمب دئ األسةةةة سةةةةي  للحرك   يقدم هذا المقررو مهتز جسةةةةماهتزازي  مصةةةةدره  

والكهربيةة  والجزيئيةة  لبالزمةة  االهتزازات الزاويةة  والصةةةةةةةوتيةة  وامثةة  على ذلةة   الفيزيةة ئيةة   مثلةةاأل همأو

واالهتزازات القسةةةري  الحرج ( و لشةةةديد،او خفيف،في ح الته الثالث )ال ضةةةمحال ب إلضةةة ف  إلى دراسةةة  اال

متفرق  وامثل  فيزي ئي  عليه  وفي األخير يقدم هتزازات الال ومن ثم دراسةة  االواألمثل  الفيزي ئي  على ذل  

   الحرك  االهتزازي . تحليدراس  ونظري  فورير التي تسه  
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   كل خا  اوهتزازات الحرة يات فيزياء اوهتزازات والموجات وبشاااااا يظهر فهما عميقا ألسااااااااساااااا

 والمضمحلة والقسرية. 

a2 -  المفاهيم الرياضية التي تصف الحركة اوهتزازية والموجية. بيني 

a3 – القسرية . يوضح بعض األنظمة الفيزيائية ذات كل من اوهتزازات الحرة أو المضمحلة أو 

b1-  .يحل المسائل المرتبطة بالحركتين اوهتزازية والموجية 

b2 - والمضمحلة والقسرية . يستنتج المعادوت التفاضلية لالهتزازات الحرة 

b3 -   تأثير دوبلرانتقال الموجات الصوتية ويفسر. 

c1 -  سليمة. استنتاجات إلى يصل و النتائج ينفذ بعض تجارب الحركة اوهتزازية ويفسر 

c2 - توضح الحركة اوهتزازية والموجية بتجار يصمم.    

c3 - حركات االهتزازية والموجية.يستخدم مواقع المحاكاة في االنترنت لتوضيح أنواع ال 

d1 - .يشرح بعض المواضيع المختارة في قاعة المحاضرة أو عبر شبكات التواصل االجتماعي 

d2 - بجمع معلومات عبر االنترنت عن مواضيع متقدمة. يقوم ضمن مجموعة صغيرة 

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - ياااء االهتزازات يظهر فهمااا عميقااا يساااااااااسااااااايااات فيز

والموجات وبشكل خاص االهتزازات الحرة والمضمحلة 

 والقسرية.

 القوانين و للمبادئ عميقا فهما يظهر

 .الفيزيائية والنظريات

a2 –  يبين المفاهيم الرياضاااية التي تصاااف الحركة االهتزازية

 والموجية.

 المستخدمة الرياضية المفاهيم يوضح

 .الفيزياء في

a3 –   اينظمة الفيزيائية ذات كل من االهتزازات يوضااح بعض

 الحرة أو المضمحلة أو القسرية.

 المختلفة الطبيعية الظواهر يصف

 .الفيزيائية المفاهيم على بناء

b1– .لحل والكمي النوعي التفكير يطبق يحل المسائل المرتبطة بالحركتين اوهتزازية والموجية 

 .الفيزيائية المشاكل و المسائل

b2 - تنتج المعاااادوت التفااااضاااااالياااة لالهتزازات الحرة يساااااا

 والمضمحلة والقسرية 

 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 الرياضية المعادوت باستخدام

 المناسبة.

c1- ها نتائج ينفذ بعض تجارب الحركة اوهتزازية ويفساااااار

 .بشكل سليم

 ويفسر الفيزيائية التجارب ينفذ  

 استنتاجات إلى ويصل النتائج

 ة.سليم

c2- تجارب توضح الحركة اوهتزازية والموجية يصمم.     

c3-  يسااااااتخدم مواقع المحاكاة في االنترنت لتوضاااااايح أنواع

 الحركات االهتزازية والموجية.

 التطبيقات في البرمجيات يستخدم

 المختلفة. الفزيائية

d1-  يشرح بعض المواضيع المختارة في قاعة المحاضرة أو

 االجتماعي. عبر شبكات التواصل

 شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 تكنولوجيا وباستخدام

 .واوتصاوت المعلومات



 

 

 

 

 

 

 

 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  

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم ت التعلممخرجا مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المقرر/ المعرفة والفهممخرجات 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يظهر فهماا عميقاا يساااااااااساااااااياات فيزيااء
االهتزازات والموجاااات وبشاااااااكااال خااااص 

 االهتزازات الحرة والمضمحلة والقسرية.

ر تحريرياختبا المحاضرة  

a2-   يوضاااااح المفاهيم الرياضاااااية التي تصاااااف
 الحركة االهتزازية والموجية.

 اختبار تحريري المحاضرة

a3-  يوضاااااااح بعض اينظمة الفيزيائية ذات كل
من االهتزازات الحرة أو المضااااااامحلااة أو 

 القسرية.

 اختبار تحريري المحاضرة

 

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

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يحااال المساااااااااائااال المرتبطاااة باااالحركتين

 اوهتزازية والموجية.

و  الواجباااا  المناقشة

االختبااااارا  

 قصيرة

b2-   يساااتنتج المعادوت التفاضااالية لالهتزازات

 الحرة والمضمحلة والقسرية 

 اختبار تحريري المحاضرة

 

تدريس ال يجيةباسترات 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- عض تجااارب الحركااة اوهتزازيااة ينفااذ ب

 اسااتنتاجات إلى يصاال و النتائج ويفساار

 سليمة.

 المناقشة المحاضرة التفاعلية

d2- بجمع معلوماات عبر  يقوم ضااااااامن مجموعاة صاااااااغيرة

 االنترنت عن مواضيع متقدمة.

 فعال بشكل مجموعات في يعمل -

 .المحدد الوقت في العمل وينجز

 .المستمر التعلم على القدرة يظهر -
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c2- توضااح الحركة اوهتزازية  بتجار يصاامم

    .والموجية
 المناقشة العصف الذهني

c3-  كاة في االنترنت خدم مواقع المحا يسااااااات

لتوضااااااايح أنواع الحركاااات االهتزازياااة 

 والموجية.

 العرض العملي  ليفالتكا

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 ستراتيجية التقويما
Assessment Strategies 

d2-  يشرح بعض المواضيع المختارة في
قاعة المحاضرة أو عبر شبكات 

 التواصل االجتماعي.

الااااعاااار  الااااعااااماااالااااي  التكاليف

 والمناقشة

d3- بجمع  يقوم ضمن مجموعة صغيرة
معلومات عبر االنترنت عن 

 مواضيع متقدمة.

 المناقشة التعلم الذاتي

 

 

v. محتوى المقررت موضوعا Course Content 

موضوعات أوو: 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 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
اوهتزازات 

 الحرة

 الحركة التوافقية 

  الصاااااايغ الرياضااااااية لوصااااااف الحركة

 التوافقية

1 2 

a1 , a2 , 
b1, b2, 
c2, d1 

2 

اوهتزازات 

الحرة في 

 الفيزياء

 اوهتزازات الزاوية• 

 اوهتزازات الصوتية• 

 زمااهتزازات البال 

 اوهتزازات الجزيئية 

 ذبذبات الدوائر الكهربية 

2 4 

a1 , a2 , 
a3, b1 , 
b2, c1 

,c2,  c3, 
d2 

 اوضمحالل 3

 اوضمحالل الخفيف 

 اوضمحالل الشديد 

 اوضمحالل الحرج 

1 2 
a1 , a2 , 
b1 , b2 , 

c2 

4 
اوضمحالل في 

 الفيزياء

 اوضمحالل الناتج عن مقاومة 

 ياوضمحالل الكهرومغناطيس 

 اوضمحالل الناتج عن التصادم 

 اوضمحالل الناتج عن اوحتكاك 

2 4 

a1 , a2 , 
a3, b1 , 
b2, c1 

,c2,  c3, 
d2 
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5 
اوهتزازات 

 القسرية

 الحاوت المستقرة• 

 مبدأ التراكب 
1 2 

a1 , a2 , 
b1 , b2 , 

c1 

6 

اوهتزازات 

القسرية في 

 الفيزياء

 دوائر الرنين• 

 تشتت الضوء• 

 ل الكهربيقابلية العز 

 امتصا  الماء للموجات الدقيقة 

2 4 

a1 , a2 , 
a3, b1 , 
b2, c1 

,c2,  c3, 
d2 

7 
الموجات 

 الالمتفرقة

 الموجات المنتقلة 

 انعكاس الموجات المنتقلة 

 الموجات الواقفة 

1 2 
a1 , a2 , 
a3, b1 , 
b2 , c2  

8 

الموجات 

الالمتفرقة في 

 الفيزياء

 الموجات الطولية 

 يةالموجات الصوت 

 ظاهرة دوبلر 

2 4 

a1 , a2 , 
a3, b1 , 
b2, c1 

,c2,  c3, 
d2 

 نظرية فورير 9

 التحليل التوافقي 

 التعديل 

 النبضات والمجموعات الموجية 

2 4 
a1 , a2 , 

b1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28  

 

                                                  Practical Aspect العملي  انبالج موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

  ال يوجد    

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 مليةالع العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 
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vi. والتكليفات اونشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /شطة اون
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 واجبات منزلية 1
 10 فردي

اسبوع

 ي

a1 , a2 , 

b1 , c2 

فردي  موضوعات التكاليفعر   2

جماع/

 ي

3 8  ,14  

 d1 

 البحث في موضوع متقدم 3
 

تعاوني 

 جماعي
3 15 

d2 

 === == Total Score  16 إجمالي الدرجة 

 

vii. 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 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %16 16 اسبوعي

a1 , a2 , b1 , c2 , 
d1 , d2 

 Quiz 3 2 2% a2 , a3 , b1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 %20 

a1 , a2 , a3, b1 , 
b2 

 Quiz 11 2 2% a2 , a3 , b1( 2كوز) 4

5 
 )نظري( اختبار نهاية الفصل

Final Exam (theoretical) 
16 60 60% 

a1 , a2 , a3, b1 , 
b2 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
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 ) و تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
• Vibrations and waves. By Ian G. Main, 3rd edition- Cambridge University press- 1998 

 مجذوب وعادل الهندي هلل عبدا حمد :وترجمة مين ج أيان :تأليف .الفيزياء في والموجات االهتزازات

 الملك جامعة حسيب،

 1999 سعود،

 :Essential References ةالمراجع المساند .2
• 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 www.myphysicslab.com 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 

 : Class Attendanceعليمية سياسة حضور الفعاليات الت 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي نصفللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة  يسمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 30النهائي إذا تأخر مقدار ) ال يسمح للطالب دخول االمتحان -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ط تنفيذ التكليفات ضاااااوابو يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.الغش او النقل بفي حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 يداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 نات.خالل االمتحاالموبايل أو اصطحاب استخدام  يمنع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myphysicslab.com/
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021-2020العام الجامعي: 
 

 Vibrations and Wavesاهتزازات وموجات  :خطة مقرر

 

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

the Course 

 اوسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 اوثنين

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 

 وموجات اهتزازات

 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 

    

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الثاني –المستوى الثاني  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 3فيزياء عامة 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 4فيزياء عملي 
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علوم فيزياءبكالوريوس 
 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 اللغة العربية + اللغة االنكليزية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 كلية العلوم قسم الفيزياء

 

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

iii.  المقرروصف Course Description: 

يهدف هذا المقرر إلى دراسةةةة  الحركتين االهتزازي  والموجي  وتوضةةةةي  خواصةةةةهم ، ومن ثم تطبيق 

مب دئهم  على بعض األنظم  الفيزي ئي  المهم  ، حيث تعد الحرك  االهتزازي  إحدى أهم الظواهر الطبيعي  

لفة  كمة  أن الحركة  الموجية  هي عبة ر  عن حركة  فجميع األنظمة  الميكة نيكية  يمكن أن تهتز بطرق مخت

اهتزازي  مصةةةةدره  جسةةةةم مهتز وهذا المقرر يقدم المف هيم والمب دئ األسةةةة سةةةةي  للحرك  االهتزازي  الحر  

وأهم األمثلةة  الفيزيةة ئيةة  على ذلةة  مثةة  االهتزازات الزاويةة  والصةةةةةةةوتيةة  والبالزمةة  والجزيئيةة  والكهربيةة  

  في ح الته الثالث )الخفيف، والشةةةديد، والحرج ( واالهتزازات القسةةةري  ب إلضةةة ف  إلى دراسةةة  االضةةةمحال

واألمثل  الفيزي ئي  على ذل  ومن ثم دراسةة  االهتزازات الال متفرق  وامثل  فيزي ئي  عليه  وفي األخير يقدم 

 نظري  فورير التي تسه  دراس  وتحلي  الحرك  االهتزازي .

 

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

a1 -   يظهر فهما عميقا ألسااااااااساااااايات فيزياء اوهتزازات والموجات وبشااااااكل خا  اوهتزازات الحرة

 والمضمحلة والقسرية. 

a2 -  موجية.المفاهيم الرياضية التي تصف الحركة اوهتزازية وال بيني 

a3 – . يوضح بعض األنظمة الفيزيائية ذات كل من اوهتزازات الحرة أو المضمحلة أوالقسرية 

b1-  .يحل المسائل المرتبطة بالحركتين اوهتزازية والموجية 

b2 - . يستنتج المعادوت التفاضلية لالهتزازات الحرة والمضمحلة والقسرية 

b3 -   تأثير دوبلرانتشار الموجات الالمتفرقة ويفسر. 

c1 -  سليمة. استنتاجات إلى يصل و النتائج ينفذ بعض تجارب الحركة اوهتزازية ويفسر 

c2 - توضح الحركة اوهتزازية والموجية  تجارب يصمم.    

c3 - .يستخدم مواقع المحاكاة في االنترنت لتوضيح أنواع الحركات االهتزازية والموجية 

d1 - رة في قاعة المحاضرة أو عبر شبكات التواصل االجتماعي.يشرح بعض المواضيع المختا 

d2 - بجمع معلومات عبر االنترنت عن مواضيع متقدمة. يقوم ضمن مجموعة صغيرة 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوو: 
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الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 التفصيليةالموضوعات 
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
اوهتزازات 

 الحرة
 الحركة التوافقية 

 الصيغ الرياضية لوصف الحركة التوافقية 
1 2 

2 
اوهتزازات 

الحرة في 

 الفيزياء

 اوهتزازات الزاوية• 

 اوهتزازات الصوتية• 

 اهتزازات البالزما 

 اوهتزازات الجزيئية 

 ت الدوائر الكهربيةذبذبا 

 4 3و  2

 اوضمحالل 3

 اوضمحالل الخفيف 

 اوضمحالل الشديد 

 اوضمحالل الحرج 

4 2 

4 
اوضمحالل في 

 الفيزياء

 اوضمحالل الناتج عن مقاومة 

 اوضمحالل الكهرومغناطيسي 

 اوضمحالل الناتج عن التصادم 

 اوضمحالل الناتج عن اوحتكاك 

 4 6و  5

5 
اوهتزازات 

 ةالقسري

 الحاوت المستقرة •

 مبدأ التراكب 
7 2 

  8 (نظري) اختبار نصف الفصل 6

7 
اوهتزازات 

القسرية في 

 الفيزياء

 دوائر الرنين• 

 تشتت الضوء• 

 قابلية العزل الكهربي 

 امتصا  الماء للموجات الدقيقة 

و  9

10 
4 

8 
الموجات 

 الالمتفرقة

 الموجات المنتقلة 

 انعكاس الموجات المنتقلة 

 ت الواقفةالموجا 

11 2 

9 
الموجات 

الالمتفرقة في 

 الفيزياء

 الموجات الطولية 

 الموجات الصوتية 

 ظاهرة دوبلر 

و  12

13 
4 

 نظرية فورير 10

 التحليل التوافقي 

 التعديل 

 النبضات والمجموعات الموجية 

و  14

15 
4 

  W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 11

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

16  

 

 :                                       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 

   يوجد ال   

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

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعي 10 فردي واجبات منزلية 1

فردي  موضوعات التكاليفعر   2

جماع/

 ي

3 14 , 8 

 دمالبحث في موضوع متق 3
 

تعاوني 

 جماعي
3 15 

 Total Score 16  إجمالي الدرجة  

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

الدرج

 ة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 
 %16 16 اسبوعي

 Quiz 3 2 2%( 1) قصير اختبار 2

 20% 20 8 ( وعملي نظري) Midterm Exam نصفي اختبار 3

 Quiz 11 2 2%( 2) قصير اختبار 4
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 %60 60 16 نهائي تحريري اختبار 5

 % Total  100 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :لد النشر(.الكتاب, دار النشر, ب )اسم المؤلف, سنة النشر, اسم 
 

 تزيد عن مرجعين( )و :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
• Vibrations and waves. By Ian G. Main, 3rd edition- Cambridge University press- 1998 

 مجذوب وعادل ديالهن هلل عبدا حمد :وترجمة مين ج أيان :تأليف .الفيزياء في والموجات االهتزازات

 الملك جامعة حسيب،

 1999 سعود،
 

 :Essential References المراجع المساندة .5
• 

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 http:// www.myphysicslab.com  

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
طالب من دخول االمتحان في حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم ال -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي نصفللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة  يسمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من زامااللتوعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 30ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsاريع التعيينات والمش 4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه ت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبقفي حال ثبو -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ه تطبق الالئحة الخاصة بذلكيداء االمتحان نيابة عن طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 خالل االمتحانات. الموبايلأو اصطحاب استخدام  يمنع -

 
 


