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2 عملي مقرر: مواصفات  

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
2 عملي  

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 

Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursدة الساعات المعتم
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

 1  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي الثاني – المستوى األول  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 2فيزياء عامة 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 

course is offered 

 بكالوريوس الفيزياء

BSc in Physics 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 
 عربيةال

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفاتالمقرر

Prepared By 
 شكيب مقبل علي محمد السويدي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقررCourse Description: 

مباديء والمفاهيم الخاصةةةةةم بالملاه الئيربالي والملاه المسياحيثةةةةةي  ي  ير   عمليا باليقدم المقرر تعريفا 

على تعريف فرق الليد الئيربالي وشةةةةةةدا الأيار ووهميم ومود المقاومم في الدوالر الئيرباليم  ما ير   على 

والملف  ظاهرا الح  الئيرومسياحيثةةةي وتوليد الأيار المأردد بافةةةةافم ولى لةةةلول  ا مة المقاومم والمئ ف

 في دوالر الأيار المأردد
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iii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 –  اومة الموصل اهيم الجهد الكهربائي وفرق الجهد وشدة التيار الكهربائي ومقعميقا بمفعمليا يظهر فهما

 ويشرح المجال المغناطيسي

a2 – القياس واألجهزة الماصتتة بالمجا   الكهربائية والمغناطيستتية ستتتمدم بطريقة علمية صتت ي ة تدوا  ي

 الساكنة واألجهزة الماصة بالدوائر الكهربائية

b1 – أعاما مع البيانات مة  ي  الأحليا والأم يا والعمليات اف صاليمي 

b2 – قارن بية اليأالج العمليم والقيم اليظريم ويحثب نثبم الخطأ ويبررهي 

b3 – ا الح  الئيرومسياحيثي )ظاهرا فاراداي( بالأخدام معادالت القوا المسياحيثيميفثر ظاهر 

c1 -  ومي ا القياس المثأخدمم مة  ي  الدقم والموثوقيمبميارا ويفحص يخأبر 

c2 – قارن بية دور ووهميم  ا مة فرق الليد الئيربالي والمقاومم الئيرباليم في الدوالر الئيرباليمي 

C3 – ير الألارب بشئا مييلي صحيحيئأب تقار 

d1 - ييقا بئفاءا المعارف العلميم مة خاله مقاالت علميم مئأوبم او عروض شفييم 

d2 - يثأخدم ونظمم وبرامج الحالوب والشبئات في تع ي  األنشطم العلميم وتحثية االنأاميم 

 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
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 -  يا يظهر فهما اهيم الجهد الكهربائي وفرق قا بمفعميعمل

الجهد وشتتدة التيار الكهربائي ومقاومة الموصتتل ويشتترح 

 المجال المغناطيسي

اهيم الجهد عميقا بمفعمليا يظهر فهما 
الكهربائي وفرق الجهد وشدة 

التيار الكهربائي ومقاومة 
ويشرح المجال   الموصل

 المغناطيسي

a2 – القياس واألجهزة ستتتمدم بطريقة علمية صتت ي ة تدوا  ي

الماصتتتتتة بالمجا   الكهربائية والمغناطيستتتتتية الستتتتتاكنة 

 واألجهزة الماصة بالدوائر الكهربائية

ستمدم بطريقة علمية ص ي ة تدوا  ي
القياس واألجهزة الماصة بالمجا   
الكهربائية والمغناطيسية الساكنة 

  واألجهزة الماصة بالدوائر الكهربائية

b1– ات مة  ي  الأحليا والأم يا والعمليات أعاما مع البياني

 اف صاليم

أعاما مع البيانات مة  ي  الأحليا ي

  والأم يا والعمليات اف صاليم

b2 - قارن بية اليأالج العمليم والقيم اليظريم ويحثةةةةةب نثةةةةةبم ي

 الخطأ ويبرره

قارن بية اليأالج العمليم والقيم اليظريم ي

 ويحثب نثبم الخطأ ويبرره

b3 - ر ظاهرا الح  الئيرومسياحيثةةةي )ظاهرا فاراداي( يفثةةة

 بالأخدام معادالت القوا المسياحيثيم

يفثةةةر ظاهرا الح  الئيرومسياحيثةةةي 

)ظاهرا فاراداي( بالةةةةةةأخدام معادالت 

 القوا المسياحيثيم
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمةمخرجات التعلم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والتقويم:التعليم والتعلممخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم(باستراتيجيةمواءمة أوال: 

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

KnowledgeandUnderstandingCIL

Os 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategi

es 

 التقويم استراتيجية

AssessmentStrategies 

a1-   ما يا يظهر فه فعمل قا بم اهيم الجهد عمي

الكهربتائي وفرق الجهتد وشتتتتتتتتدة التيتار 

الكهربائي ومقاومة الموصتتتتتل ويشتتتتترح 

 المجال المغناطيسي

التتتتتتتتت تتتتتتتتتر  

قديمي  يذ الت وتنف

جتتتتتتتمتتتتتتتاعتتتتتتتي 

 للتجربة

  المنتتاةشتتتتتتتتة وا متبتتار

 الشفهي المباشر

 التكاليف المنزلية 

  بارا  النصتتتتتتتفية ا مت

 والنهائية

a2-  ستتتتمدم بطريقة علمية صتتت ي ة تدوا  ي

القياس واألجهزة الماصتتتتتتتة بالمجا   

نة  ية الستتتتتتتتاك ناطيستتتتتتت ية والمغ الكهربائ

 واألجهزة الماصة بالدوائر الكهربائية

التتتتتتتتت تتتتتتتتتر  

التتتتتتتتتقتتتتديتتتتمتتتتي 

للتجارب وتنفيذ 

جتتتتتتتمتتتتتتتاعتتتتتتتي 

 للتجربة

  المنتتاةشتتتتتتتتة وا متبتتار

 الشفهي المباشر

 لمنزليةالتكاليف ا 

  بارا  النصتتتتتتتفية ا مت

 والنهائية

 

 مخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:    مواءمة ثانيا:

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1-  ومي ا القياس المثأخدمم مة  ي  بميارا ويفحص يخأبر

 الدقم والموثوقيم

القياس  ومي ابميارا ويفحص يخأبر 

المثأخدمم مة  ي  الدقم 

  والموثوقيم

c2- قةةارن بية دور ووهميةةم  ةةا مة فرق الليةةد الئيربةةالي ي

 والمقاومم الئيرباليم في الدوالر الئيرباليم

قةةارن بية دور ووهميةةم  ةةا مة فرق ي

يم  الليد الئيربالي والمقاومم الئيربال

 في الدوالر الئيرباليم

C3– يئأب تقارير الألارب بشةةةةةةئا مييلي  ا مييلي صحيحيئأب تقارير الألارب بشئ

 صحيح

d1-  ييقةةا المعةةارف العلميةةم بئفةةاءا مة خاله مقةةاالت علميةةم

 مئأوبم وو عروض تقديميم شفييم

تمتتتتدم تكنولوجيتتتتا الم لومتتتتا   يستتتتتتت

وا تصتتتتتتتا   في كتابة ونقل الم رفة 

 ال لمية

 

d2- ج يظير القدرا على الأعلم المثأمر ويثأخدم ونظمم وبرام

شطم العلميم وتحثية  شبئات في تع ي  األن لوب وال الحا

 االنأاميم

يعما في ملموعات ويثةةةةةةأخدم ونظمم 

وبرامج الحالةةوب والشةةبئات في انلا  

 الميام بفعاليم في الوقت المحدد
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b1-  يا ي نات مة  ي  الأحل يا ما مع الب عا أ

 والأم يا والعمليات اف صاليم

التقديمية الم اضرة   تكاليف منزلية 

  كوزا 

 كتابة تقارير 

 امت ان نهائي 

b2-  يأةةةالج العمليةةةم والقيم ي قةةةارن بية ال

 اليظريم ويحثب نثبم الخطأ ويبرره

لمحاةرا الأقديميم والمياقشم ا

 وثياء تيفيذ الألربم

  التتتتمتتتتنتتتتاةشتتتتتتتتتتة

وا متتتتتتتتتتتتتبتتتتتتار 

 الشفهي المباشر

  التتتتتتتتتكتتتتالتتتتيتتتتف

 المنزلية

   ا متتتتتتتتتتتبتتتتتارا

التتتتنصتتتتتتتتتتفتتتتيتتتتة 

 والنهائية

b3-   يفثةةةر ظاهرا الح  الئيرومسياحيثةةةي

)ظاهرا فاراداي( بالةةةةةةأخدام معادالت 

 القوا المسياحيثيم

المحاةرا الأقديميم والمياقشم 

 ذ الألربموثياء تيفي

  التتتتمتتتتنتتتتاةشتتتتتتتتتتة

وا متتتتتتتتتتتتتبتتتتتتار 

 الشفهي المباشر

  التتتتتتتتتكتتتتالتتتتيتتتتف

 المنزلية

   ا متتتتتتتتتتتبتتتتتارا

التتتتنصتتتتتتتتتتفتتتتيتتتتة 

 والنهائية

 

 مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم:مواءمة ثالثا:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعملية مخرجات المقرر/

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategi

es 

c1-  ومي ا القياس بميارا ويفحص يخأبر

 المثأخدمم مة  ي  الدقم والموثوقيم

قديمي ألجهزة  عر  ت

متتمتتتتتلتتفتتتتة التت التتقتتيتتتتاس

هامصائصو  

  المناةشتة وا متبار

 الشفهي المباشر

 التكاليف المنزلية 

   ا متتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتارا

 النصفية والنهائية

c2- قةةارن بية دور ووهميةةم  ةةا مة فرق ي

الليد الئيربالي والمقاومم الئيرباليم 

 في الدوالر الئيرباليم

المحاةرا الأقديميم والمياقشم 

 وثياء تيفيذ الألربم

  المناةشتة وا متبار

 مباشرالشفهي ال

 التكاليف المنزلية 

   ا متتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتارا

 النصفية والنهائية

C3-  يئأب تقارير الألارب بشةةةةئا مييلي

 صحيح

 كتابة التقارير ال ر  التقديمي

 

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

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategies 

d1
- 

ييقةةةا المعةةةارف العلميةةةم بئفةةةاءا مة 

خاله مقةةةاالت علميةةةم مئأوبةةةم وو 

 عروض تقديميم شفييم

رو كتابة تقارير وتقديم ع الأعلم الذاتي  

d2
- 

يظير القةةدرا على الأعلم المثةةةةةةأمر 

ويثةةةةأخدم ونظمم وبرامج الحالةةةةوب 

والشبئات في تع ي  األنشطم العلميم 

 وتحثية االنأاميم

 كتابة تقارير وتقديم عرو  الأعلم الذاتي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري  الجانب أوال: موضوعات Theoretical Aspect 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1      

2      

 

 

   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1  3 األوه لوحة الدوائر + المقاومات في الدوائر الكهربائية 
a1, a2, c1, 

c2, c3 

2  3 ال اني قانون أوم 
a1, a2, b1, 

c1, c2, c3 

3  3 ال ال  تعيين المقاومة الداخلية للفولتميتر 
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, 

c3 

4 
 القنطرة المترية 

 3 الرابع
b1, b2, c1, 

c2, c3 
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5 
  سللللللللوو المقللاومللات والمكافللات والملفللات في دوائر

 الجهد المتردد
 3 الخامس

b1, b2, b3, 

c1, c2, c3 

7 
 على األسللللللاو الحاملة القوة المغناطيسللللللية الم ارة 

 للتيار
 3 الثابع

a1, b1, b3, 

c3 

8 
  بداللة المجال ناطيسلللللللي للر   جاد المجال المغ إي

 المغناطيسي لملف دائري
 3 ال امة

a1, b1, b2, 

b3, c1, c3 

9  3 الأالع قياس نسبة شحنة االلكترون الى كتلته 
b1, b2, c1, 

c3 

10 
 متبللادلللة تحقيق قللانون فللاراداي وتعيين المحللااللة ال

 للملفات
 3 العاشر

b1, b3, c1, 

c3 

11  شحن وتفريغ مكاف خال مقاومة عالية 
الحادي 

 عشر
3 

a1, a2, b1, 

b2, c2, c3 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

12 30 === 

 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 

 ةالتفاعليةالمحاضرLectures 

 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حالمشكات Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 تيالتعلمالذاSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزماء 

 

 

vi. والتكليفات االنشطةTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 

نوع التكليف 

 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbol

s) 

 التكاليف المنزليةالمناةشة +  1

 5 فردي
أسبوع
 يا

a1, 
a2,b1,b

2, 
b3,c1, 
c2,d1 
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 التقارير المكتوبة 2

 5 فردي

4 
تقارير 
 4في 
 أسابيع

a1, 
a2,b1,b

2, 
b3,c1, 
c2,c3 

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. تقييمالتعلمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 

 تقييمأنشطة ال 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

 Proportionةالنهائي

of Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 المنزلية والتقارير الواجبات

Tasks and Assignments 
كل 
 أسبوع

10 20 % 
a1, a2, 
b1, b2, 

c1, c2, c3 
 ,Quiz 3 5 10 % b1,b2( 1كوز) 2

b3, c1, c2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
6 10 20 % a1, a2, 

b1, b2, 
c1, c2, c3 4 (2كوز )Quiz 8 5 10 % 

b1,b2, 
b3, c1, c2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
12 20 40 % 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2 

6 
 ي(اختبار نهاية الفصل )نظر

Final Exam (theoretical) 
   

 

 Total  100 50 اإلجمالي% === 

 

 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : أابم المرامع للمقرر )الم المؤلف، ليم اليشر، الم 

 الئأاب، دار اليشر، بلد اليشر(.

 

 :) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1

 المعتمدة والصادرة من قسم الفيزياء المذكرة العملية
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 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2

 الجانب النظري 2الكتاب المقرر لمادة الفيزياء العامة 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse 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 بذلو. %75يلتزم الطالب بحضور  -
رم الطالب من دخول االمتحان في يقدم أسلللتاذ المقرر تقريرا بحضلللور ولياب الطاب للقسلللم ويح -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

إذا ، وللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لااث مرات في الفصل الدراسي يسمح -
 دخول يمنع من اللتزاماوعند عدم ، عن ااث مرات يحذر شلللللفويا من أسلللللتاذ المقرريادة تأخر ز

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsلمشاريعالتعيينات وا 4

ضللللللوابط تنفيذ و يحدد أسللللللتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصللللللل ويحدد مواعيد تسللللللليمها -
 التكليفات وتسليمها.

يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  المحددموعد عنالإذا تأخر الطالب في تسلللللللليم التكليفات  -
 تسليمه.

 : Cheatingالغش 5

الئحة شللللللل ون  عليه ت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصلللللللفي أو النهائي تطبقفي حال ابو -
 الطاب.

في التكليفات والمشلللاريع يحرم من الدرجة المخصلللصلللة بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال 6

تطبق الائحة الخاصلللة ألداء االمتحان نيابة عنه  طالبفي حالة وجود شلللخن ينتحل شلللخصلللية  -
 بذلو

 :Other policiesسياسات أخرى 7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 مقرر: اللغة اإلنجليزية ).............العام الجامعي: 

 

 2عملي  :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم

Name  

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location&Telep

hone No. 
 

الس

 بت

SA

T 

األح

 د

SU

N 

االثن

 ين

MO

N 

الثال

 ثاء

TU

E 

األربع

 اء

WE

D 

الخمي

 س

TH

U 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       

 

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 2عملي 

2.  
 ورقمه ررمز المقر

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/منارس

Seminar/Tutorial 

 1  1 
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4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي الثاني – المستوى األول  

5.  
ر )إن المتطلبات السابقة للمقر

 وجدت(

Pre-requisites  

 

6.  
 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن 

Co –requisite 
 2فيزياء عامة 

7.  

مج التي يتم فيها البرنامج/ البرا

 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 

offered 

 بكالوريوس الفيزياء

BSc in Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 العربية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 اءجامعة صنع –كلية العلوم  –قسم الفيزياء 

 

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

 

iii. وصف المقررCourse Description: 

عمليا بالمباديء والمفاهيم الخاصةةةةةم بالملاه الئيربالي والملاه المسياحيثةةةةةي  ي  ير   يقدم المقرر تعريفا 

يم ومود المقاومم في الدوالر الئيرباليم  ما ير   على على تعريف فرق الليد الئيربالي وشةةةةةةدا الأيار ووهم

ظاهرا الح  الئيرومسياحيثةةةي وتوليد الأيار المأردد بافةةةةافم ولى لةةةلول  ا مة المقاومم والمئ ف والملف 

 ...  في دوالر الأيار المأردد

 

iv. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 –  اهيم الجهد الكهربائي وفرق الجهد وشدة التيار الكهربائي ومقاومة الموصل عميقا بمفمليا عيظهر فهما

 ويشرح المجال المغناطيسي

a2 – ستتتمدم بطريقة علمية صتت ي ة تدوا  القياس واألجهزة الماصتتة بالمجا   الكهربائية والمغناطيستتية ي

 الساكنة واألجهزة الماصة بالدوائر الكهربائية

b1 – ما مع البيانات مة  ي  الأحليا والأم يا والعمليات اف صاليمأعاي 

b2 – قارن بية اليأالج العمليم والقيم اليظريم ويحثب نثبم الخطأ ويبررهي 

b3 – يفثر ظاهرا الح  الئيرومسياحيثي )ظاهرا فاراداي( بالأخدام معادالت القوا المسياحيثيم 

c1 -  المثأخدمم مة  ي  الدقم والموثوقيمومي ا القياس بميارا ويفحص يخأبر 

c2 – قارن بية دور ووهميم  ا مة فرق الليد الئيربالي والمقاومم الئيرباليم في الدوالر الئيرباليمي 

C3 – يئأب تقارير الألارب بشئا مييلي صحيح 

d1 - ييقا بئفاءا المعارف العلميم مة خاله مقاالت علميم مئأوبم او عروض شفييم 
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d2 - نأاميمأخدم ونظمم وبرامج الحالوب والشبئات في تع ي  األنشطم العلميم وتحثية االيث 

 

                   :                     Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Or

der 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

ساعات ال

 الفعلية

Cont. 

H 

1  3 األوه لوحة الدوائر + المقاومات في الدوائر الكهربائية 

2  3 ال اني قانون أوم 

3  3 ال ال  تعيين المقاومة الداخلية للفولتميتر 

 3 الرابع القنطرة المترية•  4

5  3 الخامس سلوو المقاومات والمكافات والملفات في دوائر الجهد المتردد 

 3 الثادس بار النصفياالخت 6

 3 الثابع القوة المغناطيسية المؤثرة على األسالك الحاملة للتيار•  7

8 
إيجاد المجال المغناطيسييييييي لالرة بداللة المجال المغناطيسييييييي لملف • 

 دائري
 3 ال امة

 3 الأالع قياس نسبة شحنة االلكترون الى كتلته•  9

 3 العاشر المتبادلة للملفات تحقيق قانون فاراداي وتعيين المحاثة•  10

 شحن وتفريغ مكثف خالل مقاومة عالية•  11
الحادي 

 عشر
3 

 3 ال اني عشر االختبار النهائي 12

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
12 36 

 

v.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesتفاعليةالمحاضرةال -
 discussionالحواروالمناقشة -

 Brainstormingالعصفالذهني -

 Problem solving حالمشكات -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيقالعملي -

 projectsوالمهاموالتكاليفالمشروعات -

 Self-learningالتعلمالذاتي -

 Cooperative Learningالتعلمالتعاوني -

 تباداللخبراتبينالزماء -

 

 

VIIاألنشطة والتكليفات.Tasks and Assignments: 



 

 

 

 

 

 

 

 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  

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 أسبوعيا 5 فردي التكاليف المنزليةالمناةشة +  1

 التقارير المكتوبة 2
 5 فردي

 4تقارير في  4

 أسابيع

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vi. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي%

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالتكليفاتوالواجبات

Assignments 
 % 20 10 كل أسبوع

 % Quiz 3 5 10( 1) اختبارقصير 2

3 
 نظري)MidtermExamاختبارنصفي

 ( وعملي
6 10 20 % 

 % Quiz 8 5 10( 2) اختبارقصير 4

 % 40 20 12 نهائي عملي اختبار 5

    نهائي تحريري اختبار 6

 % Total  50 100المجموع 

 

 

 

 

 

 

vii. مصادر التعلمLearning Resources  : اسم الم لف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.

 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4

 المذكرة العملية المعتمدة والصادرة من قسم الفيزياء

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5

 الجانب النظري 2ب المقرر لمادة الفيزياء العامة الكتا

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 http://www. 

 http://www. 

 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 

 آلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق با

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلو. %75يلتزم الطالب بحضور  -
متحان في يحرم الطالب من دخول االيقدم أسلللتاذ المقرر تقريرا بحضلللور ولياب الطاب للقسلللم و -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا ، وللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لااث مرات في الفصل الدراسي يسمح -
 دخول يمنع من االلتزامم وعند عد، عن ااث مرات يحذر شلللللفويا من أسلللللتاذ المقرريادة تأخر ز

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsت والمشاريع التعيينا 4

ضللللللوابط تنفيذ و يحدد أسللللللتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصللللللل ويحدد مواعيد تسللللللليمها -
 التكليفات وتسليمها.

يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  المحددموعد عنالإذا تأخر الطالب في تسلللللللليم التكليفات  -
 تسليمه.

 : Cheatingالغش 5

الئحة شللللللل ون  عليه ل ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصلللللللفي أو النهائي تطبقفي حا -
 الطاب.

في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

بة عنه تطبق الائحة الخاصلللة ألداء االمتحان نيا طالبفي حالة وجود شلللخن ينتحل شلللخصلللية  -
 بذلو

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 


