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 ينيبيولوجلل -فيزياء عامة : مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
ينيللبيولوج -فيزياء عامة   

General physics   

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 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الدراسي االول            –المستوى الثاني   

            Second year – First semester 

5.  
 )إن وجدت(مقرر للالمتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 دال يوج

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 يبيولوجبكالوريوس 

B. Sc. In Biology 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester 

10.  
 المقرر مواصفاتمعد)و( 

Prepared By 

 عبد الحكيم الحمادي

Al-Hammadi Abdulhakim 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

االسااااااساااااية لةواي المادة ويركز على الةواي الميكانيكية وخواي الموائ  المفاهيم معرفة  الى المقرر هذا يهدف

السااااااكنة والمتحركة ويوضاااااح مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة وهر  انتقالها ويركز على هبيعة الياااااوء والمرايات 

 والعدسات وقوانين االنعكاس واالنكسار وبعض األجهزة البصرية

 

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

 -a1يشرح عمل  اليغط والطر  المةلفة لقياسه 

 a2 – المفاهيم الرياضية للزوجة والتوتر السطحي والةاصية الشعرية   بيني 

b1 -  يطبق التفكير النوعي والكمي الستنتاج معادلة االستمرارية واشتقا  معادلة برنولي 

b2 -  يميز بين الحرارة ودرجة الحرارة ويشتق قوانين االنعكاس واالنكسار 
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c1  - ي تعين اليغط الجوي يستةدم بمهارة معادلة برنولي ف يعين ضغط سائل و 

c2 - ستةدم بمهارة قانون ستوك في تعين لزوجة السوائلي 

d1 -  ئص الموجات بالوسائل المتاحةنقل المعارف العلمية انتقال الحرارة والتبةر والرهوبة وخصاي 

d2 -   0 فعال بشكل مجموعات في عملاليظهر القدرة على 

 

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

 

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

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المقرر/ المعرفة والفهممةرجات 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-  يشرح عمل اليغط والطر  المةلفة لقياسه  

 المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني
 

 

التكليفات والواجبات-  

كوز -  

 و اختبار نصففف الفصفف  -

 نهاية الفص  )نظري(

a2-  ية للزوجة والتوتر  يبين المفاهيم الرياضاااااا

 السطحي والةاصية الشعرية

 

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

 المقصودة من المقررمخرجات التعلم 
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - يشرح عمل اليغط والطر  المةلفة لقياسه 

a2 – للزوجااة والتوتر السااااااطحي  الرياااضاااااايااة المفاااهيم يبين

 الشعرية والةاصية

b1–  يطبق التفكير النوعي والكمي الساااتنتاج معادلة االساااتمرارية

 واشتقا  معادلة برنولي

b2 - بين الحرارة ودرجة الحرارة ويشااااااتق قوانين االنعكاس  يميز

 واالنكسار

c1- معادلة برنولي في تعين  يسااتةدم بمهارة تعين ضااغط سااائل و

 اليغط الجوي

c2-  يستةدم بمهارة قانون ستوك في تعين لزوجة السوائل 

d1-   ينقاال المعااارف العلميااة انتقااال الحرارة والتبةر والرهوبااة

 وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة

d2-     0 فعال بشكل مجموعات في عملاليظهر القدرة على 
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 التقويم:    التدريس و ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمةرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمةرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يطبق التفكير النوعي والكمي الستنتاج معادلة

 االستمرارية واشتقا  معادلة برنولي

 

 المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني
 الحوار والمناقشة

 

التكليفات -

 والواجبات

كوز -  

 اختبار نصف الفص  -

نهففففايففففة الفصفففففففففف   و

 )نظري(

b2-   يميز بين الحرارة ودرجااة الحرارة ويشااااااتق

 قوانين االنعكاس واالنكسار

 

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

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمةرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- يساااتةدم بمهارة معادلة  تعين ضاااغط ساااائل و

 برنولي في تعين اليغط الجوي
 

 

الففحففوار  -الففتفف ففبففيفف  الففعففمففلفف  

 والمناقشة

 

االختبارات النصففففففففية 

كوز- عملي والنهائية  
c2-   قانون سااااااتوك في تعين يسااااااتةدم بمهارة 

 لزوجة السوائل

 

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

 مةرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1 -   ينقل المعارف العلمية انتقال الحرارة والتبةر

والرهوبة وخصائص الموجات بالوسائل 

 المتاحة

 
 المحاضرات التفاعلية
 التعليم الذاتي

 

تكاليف وواجبات وكتابة 

 مجموعات في عملاليظهر القدرة على   - d2 التقارير وحل التمارين

 0 فعال بشكل
 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابي  

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مةرجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 
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Topic 

List / 

Units 

Number 

of 

Weeks 

1 
خواي مادة 

 )صلبة(

لمقرر تعريف باااا ل نيف  -ا تصااااااا

اجهاااد  -االنفعااال-االجهاااد -المواد

 القص
1 3 a1, b1,b2, a2 

2 
خواي مادة 

 ))صلبة

 -العالقااة بين االجهاااد واالنفعااال

 -المعاااامااال الحجمي-معاااامااال ينج

 هاقة االنفعال
1 3 a1, b1,b2,a2 

3 
خواي مادة 

 ()صلبة(

تقسااااايم المواد حساااااب سااااالوكها 

 -صلبة -هرية-الميكانيكي )صلدة

 قابلة للطر  (
1    3 a1, a2, b1,b2 

4 
خواي مادة 

 ()سائلة(

 -اليااااااغط في الموائ  -الكثاااافاااة

 -مبدا باسااااااكال-اليااااااغط الجوي

 -مبدا ارخميدس -مقاييس اليغط

 سمعادلة ال بال -التوتر السطحي

2   6 a1, a2,b1,b2 

5 
خواي مادة 

 )سائلة(

لة  -معادل انسااااااياا  الماائ  معااد

معااادلااة برنولي  -االسااااااتمراريااة

 والتطبيقات
1 3 a1,a2,b1,b2,d1,d2 

6 
خواي مادة 

 )سائلة(

قااااناااون ساااااااااتاااوك  -الااالااازوجاااة

االنساايا  في االنابيب  -وتطبيقاته

قياااس معاااماال  -)معااادلااة بوازل(

 اللزوجة بطريقة بوازل

1 3 a1, a2,b1,b2 

 حرارة 7
القانون  -الحرارة ودرجة الحرارة

 الصفري للديناميكا الحرارية 
1 3 a1, a2,b1,b2 

 حرارة 8
التمااادد -مقااااييس درجاااة الحرارة

-التوصاااااايااال الحراري-الحراري

 هر  انتقال الحرارة

1 3 a1, a2,b1,b2 

 حرارة 9
نوعياااة والساااااااعاااة ل حرارة ا ل  -ا

 الحرارة الكامنة وتغير الطور
1 3 a1, a2,b1,b2 

10 
ضوء 

 وامواج
 -مبااادا هيجنز -هبيعاااة اليااااااوء

 االنعكاس واالنكسار 
1 3 a1, a2,b1,b2 

11 
ضوء 

 وامواج
مبااادا  -االنعكااااس الاااداخلي التاااام

 فيرمات
1 3 a1,a2,b1,b2,d1,d2 

12 
ضوء 

 وامواج
زياا   –الااعااادساااااااااات الاارقاايااقاااة 

 العين وتصحيح البصر -العدسات
1 3 a1, b1,b2, a2 

13 
ضوء 

 وامواج
المجهر  -المكبر البساااايط-الكاميرا

 المكبر
1 3 a1, b1,b2,a2 

عدد األسابي  والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 42 ----- 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجار  العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابي 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مةرجات 

 التعلم
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Number 

of 

Weeks 

Course 

ILOs 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

  

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهن  العصف Brainstorming 

  المشكالت ح Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

  العمل  الت بي Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذات  التعلم Self-learning 

 التعاون  التعلم Cooperative Learning  

  الزمالء بين الخبرات تباد 
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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 

 مةرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 13.33% 20 أسبوعيا

 
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

 Quiz w4,  5 %03.33( 1كوز) 2
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 30 %20 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 Quiz w10 5 %03.33( 2كوز) 4
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
w16 90 %60 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 Total  100 150 اإلجمالي%  

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراج  الرئيسة .1
Halliday and Resnick – Fundamental of physics 

Hugh D. Young – University Physics 

 :Essential References المراج  المساندة .2
الطبعة الحديثة –بوش  –اساسيات الفيزياء   

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

ةرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

 اسبوعيا 20 فردي
a1,a2,b
1,b2,d1,

d2 

2      

3      

4      

 === ==   Total Score إجمالي الدرجة 
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 .Electronic Materials and Web Sites etc ومواق  اإلنترنت...المصادر اإللكترونية  .3
 كل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

 

viii. اليوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 العامة للمقرر فيما يتعل  باآلت :بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك.75يلتزم ال الب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب ال الب للقسم ويحرم ال الب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولل الب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع سففاعة لاال  مرات ف  الفصفف  الدراسفف  يسففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لل الب دخو  االمتحان النهائ  تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب ال الب عن االمتحان النهائ  ت ب  اللوائح الخاصة بنظام االمتحان ف  الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففواب  تنفيذ التكليفات و يحدد أسفففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر ف  تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر ال الب ف  تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون ال الب. عليه االمتحان النصف  أو النهائ  ت ب ف  حا  ابوت قيام ال الب بالغش ف   -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ابوت قيام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت ب  الالئحة الخاصة بذلك  البف  حالة وجود شخص ينتح  شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: م2021   - 2020      العام الجامعي:  

 

 للبيولوجيين -فيزياء عامة  :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 

الةمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 للبيولوجيين –فيزياء عامة 

 General physics  

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 المعتمدة للمقرر الساعات  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3 

 

--  3 

 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي االول            –المستوى الثاني   

            Second year – First semester 

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

 دال يوج

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 دال يوج

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 فيزياءبكالوريوس 

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course قاعات معدة لهذا الغرض 

 التدريس. الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل :مالحظة
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iii. وصف المقرر Course Description: 

المفاهيم االساااااااسااااااية لةواي المادة ويركز على الةواي الميكانيكية وخواي معرفة  الى المقرر هذا يهدف

الموائ  الساااااااكنة والمتحركة ويوضااااااح مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة وهر  انتقالها ويركز على هبيعة 

  .اليوء والمرايات والعدسات وقوانين االنعكاس واالنكسار وبعض األجهزة البصرية 

 

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

 -a1يشرح عمل  اليغط والطر  المةلفة لقياسه 

 a2 – المفاهيم الرياضية للزوجة والتوتر السطحي والةاصية الشعرية   يبين 

b1 -  يطبق التفكير النوعي والكمي الستنتاج معادلة االستمرارية واشتقا  معادلة برنولي 

b2 -  يميز بين الحرارة ودرجة الحرارة ويشتق قوانين االنعكاس واالنكسار 

c1  - يستةدم بمهارة معادلة برنولي في تعين اليغط الجوي  يعين ضغط سائل و 

c2 - يستةدم بمهارة قانون ستوك في تعين لزوجة السوائل 

d1 -  ينقل المعارف العلمية انتقال الحرارة والتبةر والرهوبة وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة 

d2 -   0 فعال بشكل مجموعات في عملاليظهر القدرة على 

 

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

Con. 

H 

1 
خواي مادة 

 )صلبة(
اجهاد  -االنفعال-االجهاد -تصنيف المواد -التعريف بالمقرر

 القص
 3 االول

2 
خواي مادة 

 ))صلبة
 -المعامل الحجمي-معامل ينج -العالقة بين االجهاد واالنفعال

 االنفعالهاقة 
 3 الثاني

3 
خواي مادة ) 

 صلبة(
قابلة  -صلبة -هرية-تقسيم المواد حسب سلوكها الميكانيكي )صلدة

 للطر  (
 3 الثالث

4 
خواي مادة ) 

 سائلة(

 -مبدا باسكال-اليغط الجوي -اليغط في الموائ  -الكثافة

معادلة ال  -التوتر السطحي -مبدا ارخميدس -مقاييس اليغط

 سبال

الراب  

والةام

 س
6 

5 
خواي مادة 

 )سائلة(
معادلة برنولي  -معادلة االستمرارية -معدل انسيا  المائ 

 والتطبيقات
الساد

 س
3 

6 
خواي مادة 

 )سائلة(
االنسيا  في االنابيب )معادلة  -قانون ستوك وتطبيقاته -اللزوجة

 قياس معامل اللزوجة بطريقة بوازل -بوازل(
 3 الساب 

 2 الاامن (نظري) اختبار نصف الفصل 7

 3 التاس  القانون الصفري للديناميكا الحرارية -الحرارة ودرجة الحرارة حرارة 8
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 حرارة 9
ر  ه-اريالتوصيل الحر-ريالتمدد الحرا-مقاييس درجة الحرارة

 انتقال الحرارة
 3 العاشر

 لحرارة الكامنة وتغير الطورا -الحرارة النوعية والسعة حرارة 10
الحادي 

 عشر
3 

 االنعكاس واالنكسار -مبدا هيجنز -هبيعة اليوء ضوء وامواج 11
الثاني 

 عشر
3 

 مبدا فيرمات -االنعكاس الداخلي التام ضوء وامواج 12
الثالث 

 عشر
3 

 العين وتصحيح البصر -زي  العدسات –العدسات الرقيقة  ضوء وامواج 13
الراب  

 عشر
3 

 المجهر المكبر -المكبر البسيط-الكاميرا ضوء وامواج 14
الةام

س 

 عشر

3 

 W16 3 (نظري) الفص  نهاية اختبار 15

 عدد األسابي  والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 47 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
   Final Exam ( عمل ) الفص  نهاية اختبار 16

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

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -
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 Brainstorming الذهن  العصف -

 Problem solving المشكالت ح  -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

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

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذات  التعلم -

  Cooperative Learning التعاون  التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تباد  -

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاه/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعيا 20 فردي تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

2     

 0Total Score 20  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 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 13.33% 20 أسبوعيا 

 Quiz w4,  5 %03.33( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam W8 30 %20 

 Quiz w10 5 %03.33( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) w16 90 %60 

 % Total 16 150 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : ، دار النشر، بلد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتا 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراج  الرئيسة .4
Halliday and Resnick – Fundamental of physics 

Hugh D. Young – University Physics  

 :Essential References المراج  المساندة .5
الطبعة الحديثة ) بالعربي واالنجليزي( –بوش  –اساسيات الفيزياء   
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 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواق  اإلنترنت... .6
 http://www. 

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  
 

 كل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

 

 

 

ix. المتبعة في المقرر اليوابط والسياسات Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  باآلت :

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك.75يلتزم ال الب بحضور  -
تقريرا بحضور وغياب ال الب للقسم ويحرم ال الب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز يقدم أستاذ المقرر  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولل الب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع سففاعة لاال  مرات ف  الفصفف  الدراسفف  يسففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، يحذر شفويا من أستاذ المقررعن اال  مرات يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لل الب دخو  االمتحان النهائ  تذا تأخر مقدار ) -
 بنظام االمتحان ف  الكلية.تذا تغيب ال الب عن االمتحان النهائ  ت ب  اللوائح الخاصة  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففواب  تنفيذ التكليفات و يحدد أسفففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر ف  تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر ال الب ف  تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون ال الب. عليه ف  حا  ابوت قيام ال الب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النهائ  ت ب  -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ابوت قيام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت ب  الالئحة الخاصة بذلك  البف  حالة وجود شخص ينتح  شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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