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 6عملي : مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
6عملي    

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 

 1  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester الفصل الثاني - الثالث المستوى  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ، أشباه موصالت 1 حالة صلبة

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 بكالوريوس العلوم في الفيزياء

8.  
 تدريس المقررلغة 

Language of teaching the course 
 العربيه + اإلنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد 

Prepared By 

 ثــنــاء شــجــاع الديــن

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

إكسااااال الباله مهارات عملية مج م اي ميءيال ال وامد و اهاااااص الموصااايت و ي  و   الى المقرر هذا يهدف

و  يود األهاااااعة ااإلنعكاس كمقدمة لفهم ال يود مج الالورات عدد من ال  اره الم علقة ا يود الضاااااول المقرر على 

 عيين م وة الباقة و ءمن ال ياة ل اميت اله نة لمادة هال موصلة و مج الالورات و و  يود اإللك رونات السينية 

معامي ال وصااايي ال رار  و معامي  ل عيينكما يهااامي المقرر على   اره  و دراساااة  ر ير هوي عيين معامي سااايا  

  الخييا الهمسية.دراسة خواص و  المقاومة ال رارية للمعادن

  

iii. مخر ات  علم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :ان على قادرا الباله يكون سوف المقرر دراسة من االن هال اعد

a1 –  المفاهيم النظرية الخاصااااااة ااال  اره ال ج  مت دراساااااا ها و الم علقة االخواص ال ركياية  يوضاااااا

  وال رارية للمواد وخواص اهااص الموصيت.

b1– .ي لي الن ائج العملية و يس ن ج المعاميت الفيءيائية المبلواة مج كي   راة 

c1 – .ي عامي مع األ هءة المعملية امهارص 
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c2 – ل  راة ل هغيلها االهكي الصي ي .مكونات ا يوصي  

d1 – يعمي ضمن م موعة اروح الفريق الوا د. 

d2 – .يس خدم وسائي ال كنولو يا ال دي ة ل مع و نقي المعلومات 

 

 

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

 

iv.  المقرر مع مخر ات ال علم للارنامج  علممخر ات موالمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخر ات ال علم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخر ات ال علم المقصودة من 
 الارنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  المفاهيم النظرية الخاصاااة ااال  اره ال ج  مت  يوضااا

ية وال رارية  االخواص ال ركيا قة  ها و الم عل دراسااااااا 

  للمواد وخواص اهااص الموصيت.

A1 - فهما عميقا للمبادئ و  يظهر

 القوانين والنظريات الفيزيائية.

A3 -  يصف الظواهر الطبيعية المختلفة

 على المفاهيم الفيزيائة. بناء

 

b1–  ي لي الن ائج العملية و يسااااااا ن ج المعاميت الفيءيائية

 المبلواة مج كي   راة.

 

 
B1 - لحل والكمي النوعي التفكير يطبق 

 .ةالفيزيائي المشاكل المسائل و

c1- .ي عامي مع األ هءة المعملية امهارص C2 - و األجهزة مع بمهارة يتعامل 

 .المختلفة الفيزيائية المعدات
 

c2 مكونات ال  راة ل هاااغيلها االهاااكي الصاااي ي . يوصاااي

  

C1 - و الفيزيائية التجارب ينفذ 

 إلى يصل و النتائج يفسر

 .سليمة استنتاجات

d1- يعمي ضمن م موعة اروح الفريق الوا د.  

 

 

- D2 فعال بشكل مجموعات في يعمل 

 وينجز العمل في الوقت المحدد.

- D3 المستمر. التعلم على القدرة يظهر 

-d2  قل ثة لجمع و ن ئل التكنولوجيا الحدي يستتتتتتتخدم وستتتتتتتا

 المعلومات.

-D1 شفهيًا و  العلمية المعارف ينقل

و  المعلومات تكنولوجيا باستخدام

 .االتصاالت

- D3 المستمر. التعلم على القدرة يظهر 
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 تعلمالتعليم وال 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-   المفاهيم النظرية الخاصة ااال  اره  يوض
ال ج  مت دراسااااااا ها و الم علقة االخواص 
ال ركياية وال رارية للمواد وخواص اهااااص 

 الموصيت.

 الاااااااااا ااااااااااوار 

  والمناقهة

 الااااااعصااااااااااااف 

  الذهنج

  والوا ااتال كليفات 

 كوء 

 اخ اار نصف الفصي 

  اخ اار نهاية الفصي 

 

 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 

b1-   ي لي الن ائج العملية و يسااا ن ج المعاميت

 الفيءيائية المبلواة مج كي   راة.
 

 والمناقهة ال وار  

 الذهنج العصف   

  اااااااااقااااااااايااااااااايااااااااام 

  قاريرال  اره

 مناقهة الن ائج 

  اخ اار نصف

 الفصي

  اخاا اااااااار نااهااااايااااة

 الفصي

 

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- .ي عامي مع األ هءة المعملية امهارص  العملج ال بايق 

 ال عاونج ال علم  

  قييم ادال الباله 

 مج المعمي

 اخ اار نهاية الفصي 

c2 مكونات ال  راة ل هغيلها االهكي  يوصي
  الصي ي .

 العملج ال بايق 

 ال عاونج ال علم 

  قييم ادال الباله 

 مج المعمي

 اخ اار نهاية الفصي 

 

     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 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- يعمي ضمن م موعة اروح الفريق الوا د.  العملج ال بايق 

 الذا ج ال علم  

  تكاليف وواجبات 

  مناقشة التقارير العملية 
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 ال عاونج ال علم  

d2-  يستتتخدم وستتائل التكنولوجيا الحديثة لجمع

 و نقل المعلومات.

 

 الذا ج ال علم  

 التعاوني التعلم 

  تكاليف وواجبات 

 مناقشة التقارير العملية 

 

v.  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 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

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

16   

 

 

                                                  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   خدم في اجراء ية التي ستتتتتتوف تستتتتتتت باألجهزة العمل التعريف 

 تجارب المقرر و طريقة تقدير األخطاء.

1 3 
c1 
c2 
d1 
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2 
  يود: دراساااااة )مسااااابرة الميكانيكج ال يود ااإلنعكاس  

ل عن صف من نعكاسعند ا الضول الم رااب )الم ماس  
  النقاب.

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

3 
  :دراسة ال ركيه الالور  ااس خدام  يود األهعة السينية

  يود األهعة السيناة.  

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

4 
  موصااااي:  عيين م وة دراسااااة الخواص الكهراية لهاااااة

 الباقة لمادة هال موصلة و  ر رها ادر ة ال رارة.

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

5 

 عيين ءمن ال ياة ل اميت اله نة وصلية الكهروضوئيةمال  :

مج هاااال موصاااي من اع ماد الموصااالية الكهروضاااوئية على 

  ردد  قبيع الضول.

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

6 
 حامالت الشتتتتتتحنه و معامل هول : تعيين تركيز تأثير هول

 .لمادة الفضة

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

7 
 ية للمعادن و غيرها مع در ة ال رارة ية الكهرا : ال وصااااااايل

   عيين معامي المقاومة ال رار  لمعدن.

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

8 

  الخييا الهامساية: رسام المن نى المميء للخلية الهامساية مج

دراساااااااة  ر ير العوامي المخ لفة م ي اإلضاااااااالة و اإلظيم و 

 مقاومة ال مي و هدة اإلضالة.

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 
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9 

 عمليات ال داخي ال ج   دث : دراسة اإللك رونات  يود دراسة

اسااااااا خدامها  عند اسااااااا بارة اإللك رونات اذرات الالورات و

 لقياس المسامة اين المس ويات الالورية.

1 3 a1 
b1 
c1 
d1 
d2 

10 

 ساه  :دراسة الظاهرة الكهرو رارية مج اهااص الموصيت 

 معامي سياي  

 

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

11  .الموصلية ال رارية:  عيين معامي ال وصيي ال رار  لمعدن 

1 3 a1 
b1 
c1 
c2 
d1 
d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 11 33  === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 ال فاعلية الم اضرة Lectures 

 والمناقهة ال وار discussion 

 الذهنج العصف Brainstorming 

 المهكيت  ي Problem solving 

 العملية العروضو الم اكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملج ال بايق Practical in computer Lab (Lab works) 

 وال كاليف والمهام المهروعات projects 

 الذا ج ال علم Self-learning 

 ال عاونج ال علم Cooperative Learning  

 الءميل اين الخارات  اادي 

 

vi. 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) 

 كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1

 إساوعيا   10  ماعج

a1 
b1 
d1 
d2 
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 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

vii. ال علم  قييم 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 
 %20 10 إساوعيا  

a1 
b1 
d1 
d2 

 Quiz 4 2.5( 1كوز) 2

5% a1 
b1 
c1 
c2 

 
 
 3 

 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 5 

01%  a1 
b1 
c1 
c2 

 

 
 Quiz 11 2.5( 2كوز) 4

5%  a1 
b1 
c1 
c2 

 
 

 5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 06%  

a1 
b1 
c1 
c2 

 

 
 Total  100 50 اإلجمالي% === 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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 دليل التجارب المقدم من قسم الفيزياء •
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 اعد الر وع للوائ  ال امعة ي م ك ااة السياسة العامة للمقرر ميما ي علق ااآل ج:

 : Class Attendanceسياسة  ضور الفعاليات ال عليمية  1

 % من الم اضرات وي رم مج  اي عدم الومال اذل .75الباله ا ضور يل ءم  -
يقدم اس اذ المقرر  قريرا ا ضور وغياه البيه للقسم وي رم الباله من دخوي االم  ان مج  اي   اوء  -

 % وي م اقرار ال رمان من م لس القسم.25الغياه 

 :Tardyال ضور الم رخر  2

إذا  رخر ، وللباله  ضااور الم اضاارة إذا  رخر لمدة راع ساااعة ل يث مرات مج الفصااي الدراسااج يساام  -
 الم اضرة. دخوي يمنع من االل ءاموعند عدم ، عن  يث مرات ي ذر هفويا من اس اذ المقرريادة ء

 :Exam Attendance/Punctualityضوااب االم  ان  3

   دقيقة من ادل االم  ان 20ال يسم  للباله دخوي االم  ان النهائج إذا  رخر مقدار ) -
 إذا  غيه الباله عن االم  ان النهائج  باق اللوائ  الخاصة انظام االم  ان مج الكلية. -

 :Assignments & Projectsال عيينات والمهاريع  4

ضاااااوااب  نفيذ ال كليفات و الفصاااااي وي دد مواعيد  ساااااليمهاي دد اسااااا اذ المقرر نوع ال عيينات مج اداية  -
 و سليمها.

 ي رم من در ة ال كليف الذ   رخر مج  سليمل. الم ددموعد ال عنإذا  رخر الباله مج  سليم ال كليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئ ة هؤون البيه. عليل مج  اي  اوت قيام الباله االغش مج االم  ان النصفج او النهائج  باق -
 مج ال كليفات والمهاريع ي رم من الدر ة المخصصة لل كليف.االغش او النقي مج  اي  اوت قيام الباله  -

 :Plagiarismاالن  اي  6

 ألدال االم  ان نيااة عنل  باق اليئ ة الخاصة اذل  بالهمج  الة و ود هخص ين  ي هخصية  -
 :Other policiesسياسات اخرى  7

 ا  سياسات اخرى م ي اس خدام المواايي او مواعيد  سليم ال كليفات ..... الخ -
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 6مقرر فيزياء عملي  2020العام الجامعي: 
 

 6عملي :خطة مقرر

 

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

the Course 

 االسم
Name  شــجــاع الــديــنثــنــاء 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 قسم الفيزياء

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

th_sh2000@yahoo.com 
8-

11 
 

11-

2 
   

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 6فيزياء عملي 

 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 

 1  1 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester المستوى الثالث، الفصل الثاني 

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

 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 أشباه موصالت،  1لحالة الصلبةفيزياء ا
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس العلوم في الفيزياء

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 العربية + اإلنجليزية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  3معمل  –قسم الفيزياء 

 

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

 

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

إكسااااال الباله مهارات عملية مج م اي ميءيال ال وامد و اهاااااص الموصااايت و ي  و   الى المقرر هذا يهدف

و  يود األهاااااعة ااإلنعكاس كمقدمة لفهم ال يود مج الالورات عدد من ال  اره الم علقة ا يود الضاااااول المقرر على 

 عيين م وة الباقة و ءمن ال ياة ل اميت اله نة لمادة هال موصلة و مج الالورات و و  يود اإللك رونات السينية 

معامي ال وصااايي ال رار  و معامي  ل عيينكما يهااامي المقرر على   اره  و دراساااة  ر ير هوي عيين معامي سااايا  

 دراسة خواص الخييا الهمسية.و  المقاومة ال رارية للمعادن

 

iv.  مخر ات  علم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :ان على قادرا الباله يكون سوف المقرر دراسة من االن هال اعد

a1 –  المفاهيم النظرية الخاصاااااة ااال  اره ال ج  مت دراسااااا ها و الم علقة االخواص ال ركياية  يوضااااا

  وال رارية للمواد وخواص اهااص الموصيت.

b1– .ي لي الن ائج العملية و يس ن ج المعاميت الفيءيائية المبلواة مج كي   راة 

c1 – .ي عامي مع األ هءة المعملية امهارص 

c2 – ل  راة ل هغيلها االهكي الصي ي .مكونات ا يوصي  

d1 – يعمي ضمن م موعة اروح الفريق الوا د. 

d2 – .يس خدم وسائي ال كنولو يا ال دي ة ل مع و نقي المعلومات 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية
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Con. 

H 

1   
  

2     

3     

4     

5    

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   
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                               :         Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
 قة و طري التعريف باألجهزة العملية التي سوف تستخدم في اجراء تجارب المقرر

 الثاني تقدير األخطاء.

3 

2   ب الضااااااول الم راا  يود: دراسااااااة )مساااااابرة الميكانيكج ال يود ااإلنعكاس
 ل عن صف من النقاب.نعكاسعند ا )الم ماس  

 الثالث
3 

3 
  :عة دراسااااة ال ركيه الالور  ااساااا خدام  يود األهاااا يود األهااااعة السااااينية

 السيناة.  
 الرابع 

3 

4 
  لمادة هاااااال دراساااااة الخواص الكهراية لهااااااة موصاااااي:  عيين م وة الباقة

 موصلة و  ر رها ادر ة ال رارة.
الخام

 س

3 

5 
 وصي م:  عيين ءمن ال ياة ل اميت اله نة مج هال وصلية الكهروضوئيةمال

 من اع ماد الموصلية الكهروضوئية على  ردد  قبيع الضول.
الساد

 س   

3 

6  3 السابع .: تعيين تركيز حامالت الشحنه و معامل هول لمادة الفضةتأثير هول 

 3 الثامن    (Midterm Exam)  الفصي نصف اخ اار 7

8 

 ية الكهراية للمعادن و غيرها مع در ة ال رارة:  عيين معامي ال مقاومة ال وصااااااايل

 ال رار  لمعدن.
التاسع 

 

3 

9 
 ظالم الخاليا الشمسية: رسم المنحنى المميز للخلية الشمسية في اإلضاءة و اإل

 مثل مقاومة الحمل و شدة اإلضاءة.و دراسة تأثير العوامل المختلفة 
 العاشر

3 

10 

 بارة عمليات ال داخي ال ج   دث عند اس: دراسة دراسة  يود اإللك رونات 

 ويات اس خدامها لقياس المسامة اين المس اإللك رونات اذرات الالورات و

 الالورية.

الحادي 

 عشر

3 

11  معامل سيبيك حساب :دراسة الظاهرة الكهروحرارية في أشباه الموصالت 
الثاني 

 عشر

3 

12  .الثالث  الموصلية ال رارية:  عيين معامي ال وصيي ال رار  لمعدن

 عشر

3 

13  ( عملج) الفصي نهاية اخ اار Final Exam 
الرابع 

 عشر

3 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 13 39 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures ال فاعلية الم اضرة -
 discussion والمناقهة ال وار -

 Brainstorming الذهنج العصف -

 Problem solving المهكيت  ي -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم اكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملج ال بايق -

 projects وال كاليف والمهام المهروعات -

 Self-learning الذا ج ال علم -
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  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 إساوعيا   10  ماعج كتابة التقارير العملية اسبوعيا 1

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. 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 والوا اات ال كليفات

Assignments 

 إساوعيا  
10 

20% 

 Quiz 4 2.5 5%( 1) قصير اخ اار 2

Midterm Exam  8 5 10% نصفج اخ اار 3  

Quiz 11 2.5 5%( 2) قصير اخ اار 4  

%60 30 14 نهائج عملج اخ اار 5  

 % Total  50 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
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  Cooperative Learning ال عاونج ال علم -

 الءميل اين الخارات  اادي -

https://www.leybold-shop.com/physics/physics-experiments/solid-state-physics.html
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 اعد الر وع للوائ  ال امعة ي م ك ااة السياسة العامة للمقرر ميما ي علق ااآل ج:

 : Class Attendanceسياسة  ضور الفعاليات ال عليمية  1

 % من الم اضرات وي رم مج  اي عدم الومال اذل .75الباله ا ضور يل ءم  -
يقدم اس اذ المقرر  قريرا ا ضور وغياه البيه للقسم وي رم الباله من دخوي االم  ان مج  اي   اوء  -

 % وي م اقرار ال رمان من م لس القسم.25الغياه 

 :Tardyال ضور الم رخر  2

إذا  رخر ، وللباله  ضااور الم اضاارة إذا  رخر لمدة راع ساااعة ل يث مرات مج الفصااي الدراسااج يساام  -
 الم اضرة. دخوي يمنع من االل ءاموعند عدم ، عن  يث مرات ي ذر هفويا من اس اذ المقرريادة ء

 :Exam Attendance/Punctualityضوااب االم  ان  3

   دقيقة من ادل االم  ان 20ال يسم  للباله دخوي االم  ان النهائج إذا  رخر مقدار ) -
 إذا  غيه الباله عن االم  ان النهائج  باق اللوائ  الخاصة انظام االم  ان مج الكلية. -

 :Assignments & Projectsال عيينات والمهاريع  4

ضاااااوااب  نفيذ ال كليفات و الفصاااااي وي دد مواعيد  ساااااليمهاي دد اسااااا اذ المقرر نوع ال عيينات مج اداية  -
 و سليمها.

 ي رم من در ة ال كليف الذ   رخر مج  سليمل. الم ددموعد ال عنإذا  رخر الباله مج  سليم ال كليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئ ة هؤون البيه. عليل مج  اي  اوت قيام الباله االغش مج االم  ان النصفج او النهائج  باق -
 مج ال كليفات والمهاريع ي رم من الدر ة المخصصة لل كليف.االغش او النقي مج  اي  اوت قيام الباله  -

 :Plagiarismاالن  اي  6

 ألدال االم  ان نيااة عنل  باق اليئ ة الخاصة اذل  بالهمج  الة و ود هخص ين  ي هخصية  -
 :Other policiesسياسات اخرى  7

 ا  سياسات اخرى م ي اس خدام المواايي او مواعيد  سليم ال كليفات ..... الخ -
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