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 فيزياء عامة: مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

 
 اسم المقرر

Course Title 
 فيزياء عامة

General Physics 

 رمز المقرر ورقمه 
Course Code and Number 

 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2  1 3 

 
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

األولالفصل  -المستوى األول  

First Level -First Semester  

 
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال يوجد

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

 

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

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. In Physics 
 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 عربي/انجليزي

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester  

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 أ.د. عبده أحمد الكلي

Prof. Abdu A. Alkelly 

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد  
Date of Approval 

 

 

ii.  وصف المقررCourse Description: 

تعد النظرية الميكانيكية واحدة من أهم النظريات التي يرتكز عليها علم الفيزياء الكالسيكي والحديث.  كما أن 
القديم والحديث ظاهرة ومتعددة. ويأتي هذا المقرر لتعزيز المعلومات تطبيقات هذه النظرية في حياة اإلنسان 

ب في المرحلة الثانوية عن هذه النظرية وترسيخها, مع إضافة البعد الرياضي في اشتقاق التي تعلمها الطال
العالقات ذات العالقة؛ وذلك من أجل تنمية مقدرة الطالب على فهم وتطبيق جملة من المسائل المعتمدة على 

ية المتعلقة بالحركة المبادئ الميكانيكية األساسية، و إكساب الطالب القدرة على تفسير بعض الظواهر البيئ
لمبادئ األساسية الستيعاب المقررات الالحقة. يقدم هذا المقرر المفاهيم األساسية وتطبيقاتها, وبناء القاعدة 

الميكانيكا الكالسيكية بصورة عامة، ويركز على القياس, والمتجهات, وأنواع الحركة, وقوانين 
والطاقة, وقوانين حفظ الطاقة, وكمية الحركة وقانون, الجذب الحركة)نيوتن( الثالثة وتطبيقاتها، والشغل 

 العام، باستخدام المفاهيم الرياضية في حل المسائل ذات العالقة.
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i. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1-  لقياسية والمتجهة.ا, الكميات الفيزيائية عرفتعامل مع نظم الوحدات الفيزيائية, ويمهارة في اليظهر 

a2- ويستخدمها في التطبيقات المختلفة.إلى مركباتها حلل المتجهات ي  

a3-  على بعض المفاهيم ويطبقها وكميتي الحركة الخطية والزاوية  قوانين كبلر قوانين حفظ الطاقة,شتتتق ي

 الفيزيائية.

a4- شروط االتزان االستاتيكي. يوضح 

b1- ويبين  بين الحركات الخطية والدائرية والدورانية، وبين عزم القصتتتتتتتور الذاتي وعزم االزدوا  يميز

 أنواع التصادمات.

b2-    طااخو وت والتها في اةتطبيقاح  –يستتتتتعالق ت ااح اة ركخ اةعطيخو واوااين اة ركخ تايوتننو وا ريخ اةشتتتت

 اةمعتلفخ

b3-  ، يعين مركز اةثق  ةألجساق اةمعتلفخ ومركز اةكتلخ ةما ومخ من األجساقو وي سب سرتته وتسارته 

b4-  يفسر ظاهرة التجاذب بين األجسام ويحدد مصدر الجاذبية األرضية 

c1-  يطبق المفاهيم ونتائج القوانين لفيزيائية في التجارب المعملية 

d1- يظهر مقدرة على التعلم المستمر ويعمل منفردا أو ضمن فريق 

 

i.  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 - تعتامتل مع نظم الوحتدات الفيزيتائيتة, يظهر مهتارة في ال

 القياسية والمتجهة., الكميات الفيزيائية عرفوي

A1 و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

a2- ويستتتتخدمها في التطبيقات إلى مركباتها حلل المتجهات ي

 المختلفة

a3 – وكميتي الحركة  قوانين كبلر قوانين حفظ الطاقة,شتتتتتتق ي

  على بعض المفاهيم الفيزيائيةويطبقها الخطية والزاوية 

  A3 الطبيعية الظواهر يصف 

 يةالفيزيائ المفاهيم على بناء المختلفة

a4 شروط االتزان االستاتيكي. يوضح .A2الرياضية المفاهيم يوضح 

 ءيزياالف في المستخدمة

b1 بين الحركات الخطية والدائرية والدورانية، وبين  يميز

وبين أنواع  عزم القصتتتتتتتور التتتتذاتي وعزم االزدوا 

 التصادمات.

B1  يطبق التفكير النوعي والكمي لحل

 و المشاكل الفيزيائية المسائل

b2  يستتتتتتتعالق ت ااح اة ركخ اةعطيخو واوااين اة ركخ تايوتننو

 طااخو وت والتها في اةتطبيقاح اةمعتلفخ –وا ريخ اةش   

b3 -  يعين مركز اةثق  ةألجستتتتتتتاق اةمعتلفخ ومركز اةكتلخ ةما ومخ

 من األجساقو وي سب سرتته وتسارته 
B2  يصيغ ويفسر المسائل الفيزيائية

المعادالت الرياضية  باستخدام

يفستتتتتتتر ظاهرة التجاذب بين األجستتتتتتتام ويحدد مصتتتتتتتدر  b4 المناسبة 

 الجاذبية األرضية
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 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 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-  تعامل مع نظم الوحدات يظهر مهارة في ال

الكميات  عرفالفيزيائية, وي

 , القياسية والمتجهة.الفيزيائية

 + المحاضتتتتتترة التفاعلية

 الذهني العصف+ مناقشة
يرة تبتتتتارات قصتتتتتتتت خ  + ا

  واجبات

a2-  ويستتتتتتخدمها إلى مركباتها حلل المتجهات ي
 في التطبيقات المختلفة

 + المحاضرة التفاعلية

 العصف+ مناقشة

 الذهني

اختبارات 

 قصيرة+واجبات

a3 قوانين كبلر قوانين حفظ الطتتاقتتة,شتتتتتتتتق ي 
ويطبقها وكميتي الحركة الخطية والزاوية 

  المفاهيم الفيزيائيةعلى بعض 

 + المحاضرة التفاعلية

 العصف+ مناقشة

 الذهني

اختبارات 

 قصيرة+واجبات

a4 المحاضرة التفاعلية شروط االتزان االستاتيكي. يوضح + 

 العصف+ مناقشة

 الذهني

اختبارات 

 قصيرة+واجبات

 

 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-  بين الحركتتتات الخطيتتتة والتتتدائريتتتة  يميز
لذاتي  لدورانية، وبين عزم القصتتتتتتتور ا وا

 وبين أنواع التصادمات. وعزم االزدوا 

تمارين فصلللللللية + مناقشللللللة 

 +العصف الذهني

تكلللاليف منزليلللة + 

 اختبارات قصيرة

b2-   يستتتتتتتتعالق ت ااح اة ركخ اةعطيخو واوااين

 –اة ركخ تايوتننو وا ريخ اةشتتتتتتت   

طتتتتااتتتتخو وت والتهتتتتا في اةتطبيقتتتتاح 

 اةمعتلفخ

تمارين فصلية + مناقشة 

 +العصف الذهني

تكاليف منزلية + 

 اختبارات قصيرة

c1- لفيزيتتتائيتتتة في التجتتتارب يطبق المفتتتاهيم ونتتتتائج القوانين 

 المعملية

C1  يفسر و الفيزيائية التجارب ينفذ 

 النتائج

 سليمة استنتاجات إلى يصل و 
d1-  يظهر مقدرة على التعلم المستمر ويعمل منفردا أو ضمن

 فريق

D3 المستمر التعلم على القدرة يظهر 
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b3  يعين مركز اةثق  ةألجستتتتتتتاق اةمعتلفخ ومركز

 اةكتلخ ةما ومخ من األجساقو

 وي سب سرتته وتسارته  

تمارين فصلية + مناقشة 

 +العصف الذهني

تكاليف منزلية + 

 اختبارات قصيرة

b4  يفسر ظاهرة التجاذب بين األجسام ويحدد
 مصدر الجاذبية األرضية

تمارين فصلية + مناقشة 

 +العصف الذهني

تكاليف منزلية + 

 اختبارات قصيرة

 

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-  يطبق المفاهيم ونتائج القوانين لفيزيائية في
 التجارب المعملية

 مناقشة عرض محاكاة

 

     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-  يظهر مقدرة على التعلم المستمر ويعمل

 منفردا أو ضمن فريق
 مناقشة الذاتي التعلم

 

 

ii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  موضوعات أوال:

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 

1 

الكميات 
الفيزيائية 
 والوحدات

بالمقرر :الكميات  التعريف 

الفيزيائية. الكميات األولية 

اللكلمليلللات -وغليلر األولليلللة

-والمتجهلللة القيلللاسلللللليلللة

 الوحدات.   

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

 المتجهات 2

المتجهلللات: الخصلللللللللائ  

الضلللللرب -العامة للمتجهات

الضلللللللللرب -اللللقللليلللاسلللللللللي

–متجلله الوحللدة -االتجللاهي

تللحللللليلللل الللمللتللجللهلللات إلللى 

 مركبات

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

3 
الحركة في 

 بعد واحد

تقيق   اة ركتتتتخ في عط مستتتتتتت
ت ااح -اة ركتخ في بعتال وا تال
 -ايوتن ةلتسارع اةثابح

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 
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4 
الحركة في 

 بعدين

عالين -اةمقذوفاح-اة ركخ في ب
اة ركتتتتخ في مستتتتتتتتتتار الا ر  

الستتتتتتترعتتة  بستتتتتتترتتتخ ثتتابتتتخ.
 النسبية والعجلة النسبية

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

5 
قوانين 
 نيوتن

اوااين ايوتن  وصتتتتتن اوااين 
يوتنن ا ة ركتتتتخت  اال تكتتتتا  -ا

-اال تكتتا  اة ركي-اةستتتتتتتكواي
أاواع اةقوى -اةقوة اةمركزيتتتتخ

  -في اةطبيعخ

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

 تطبيقات 6
تتتتتطتتتتبتتتتيتتتتقتتتتاح اتتتتوااتتتتيتتتتن  •

 اة ركختايوتنن.
 

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

7 

الشغل 
والطاقة 
 الحركية

-اةشتت   واةطااخ  طااخ اة ركخ
اةطااخ، -ا ريخ اةشتتتت  -اةشتتتت  

ااتك تن  ركخ في  اةشتتتتتتت   اة
اةشتت   -اتجاه وا ال وبقوة ثابتخ
اةقوى  -اةاتاتك تن اوة مت يرة

 اةقالرة-اةزابركيخ

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

8 

طاقة 
الوضع 

وقانون حفظ 
 الطاقة

اةتتتقتتتوى -طتتتتااتتتتخ اةتتتوضتتتتتتتتتت -
اةااتك تن  اةشتتتتتتت  -اةم اف خ

ف تتتتخ م تتتتا غير -اوى  قوى  ة ا
طتتتتااتتتتخ اةوضتتتتتتت  -اةم تتتتاف تتتتخ

 ف  -واالتزان في بعتتتال وا تتتال
تطبيقتتاح -اةطتتااتتخ اةميكتتاايكيتتخ

يخ كاايك اخ اةمي طا -تلى  ف  اة
صتتتياغخ اااون -اةطااخ اةالاعليخ

اةكتلتتتتخ - ف  اةطتتتتااتتتتخ اةكليتتتتخ
 تكميق اةطااخ.-واةطااخ

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

10 

الزخم 
الخطي 
 توالتصادما

اةزعق اةعطي واةتصتتتتتتتتاالماح  
تلتتتتخ ك ة كز ا مركز -مر  ركتتتتخ 

اتتتتااون ايوتن اةثتتتتااي -اةكتلتتتتخ
اةزعق -ةا تتاق من اةجستتتتتتتيمتتاح

-اةعطي ةا اق من اةجستتتتتتيماح
-اةتصاالماح- ف  اةزعق اةعطي

-اةتتتتالفتتت  واةتتتزعتتتق اةتتتعتتتطتتتي
اةتصتتتتتتتتتاالمتتتاح اةمراتتتخ وغير 
اةمراتتتتخ في بعتتتتال وا تتتتال وفي 

 بعالين

2 4 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

11 

دوران 
األجسام 
الجاسئة 
والزخم 
 الزاوي

الوران األجستتتتتتتتاق اةجتتاستتتتتتت تتخ 
واةتتتزعتتتق اةتتتزاو   االاتتتتتتتقتتتتا  

اةتتتتتمتتتتتتتتتتت تتتتتيتتتتتراح -واةتتتتتالوران
اةتالوران بتستتتتتتتتارع -اةتالوراايتخ

اةتتعتت اتتتتخ بتتيتتن -زاو  ثتتتتابتتتتح
-اةمت يراح اةعطيتتتخ واةزاويتتتخ
-اةطتتتااتتتخ اة ركيتتتخ اةتتتالوراايتتخ
- ساب تزق اةقصور اةالورااي

اتتتتااون ايوتن -تزق اةتتتتالوران
اةزعق -اةتال رج-اةثااي ةلالوران

ةزاو  ةزاو -ا ةزعق ا - ف  ا
 تكميق اةزعق اةزاو .

2 4 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 
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12 
االتزان 
 السكوني

االتزان اةستتتتتتتكواي  شتتتتتتتروط 
-مركز اةثق  -االتزان اةستتكواي

االتزان اةستتتتكواي في -تطبيقاح
االتزان اةالورااي -إطار متسارع

 اةمستقر

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

13 
قانون 

 العامالجذب 

اتتااون اةجتتذب اةعتتاق  ا ريتتتا 
طتتااتخ -مبتتالأ اةتراكتتب-اةقشتتتتتتترة

-سرتخ االف ح-وض  اةجاذبيخ
 تصاين اةمالاراح اسبخ ةلطااخ.

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

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

Semester 
14 28  

 
 

                                                  Tutorial Aspect  العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 تدريبات
Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

2 

-األوليةالكميات الفيزيائية. الكميات األولية وغير 

الخصللائ  ,الوحدات -والمتجهة الكميات القياسللية

الضللللللرب -الضللللللرب القياسللللللي-العامة للمتجهات

تحليللل المتجهللات إلى –متجلله الوحللدة -االتجللاهي

 مركبات

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

3 
اة ركتتخ في عط مستتتتتتتتقيق  اة ركتتخ في بعتتال 

 -ت ااح ايوتن ةلتسارع اةثابح-وا ال
1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

4 

اة ركخ في مستتتتتتتار -اةمقذوفاح-اة ركخ في بعالين

الستتتترعة النستتتتبية  الا ر  بستتتترتخ ثابتخ.
 والعجلة النسبية

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

5 

-اوااين ايوتن  وصتتتتتتتن اوااين اة ركخت ايوتنن
اةقوة -اال تكتتتتا  اة ركي-اال تكتتتتا  اةستتتتتتتكواي

  -أاواع اةقوى في اةطبيعخ-اةمركزيخ
1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

6 
 تطبيقاح اوااين اة ركختايوتنن. •

 
1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

 

ا ريخ -اةشتتتتتتت  -اةشتتتتتتت   واةطااخ  طااخ اة ركخ
اةطااخ، اةشتت   اةااتك تن  ركخ في اتجاه -اةشتت  

 -اةشتتتت   اةااتك تن اوة مت يرة-وا ال وبقوة ثابتخ
 اةقالرة-اةقوى اةزابركيخ

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

 

اةشتت   اةااتك تن -اةقوى اةم اف خ-اةوضتت طااخ -
طااخ اةوضتتت  -اةقوى غير اةم اف خ-اوى م اف خ

عال وا ال يخ-واالتزان في ب كاايك اخ اةمي طا - ف  اة
اةطتتااتتخ -تطبيقتتاح تلى  ف  اةطتتااتتخ اةميكتتاايكيتتخ

اةكتلخ -صتتتتتياغخ اااون  ف  اةطااخ اةكليخ-اةالاعليخ
 تكميق اةطااخ.-واةطااخ

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

 

 ركخ -اةزعق اةعطي واةتصتتتتتتتاالماح  مركز اةكتلخ
اتتتتااون ايوتن اةثتتتتااي ةا تتتتاق من -مركز اةكتلتتتتخ
-اةزعق اةعطي ةا اق من اةجستتتتتيماح-اةجستتتتتيماح

اةتتالف  واةزعق -اةتصتتتتتتتتتاالمتتاح- ف  اةزعق اةعطي

2 4 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 
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اةتصتتتتتتتاالماح اةمراخ وغير اةمراخ في بعال -اةعطي
 وا ال وفي بعالين

 

الوران األجستتاق اةجاستت خ واةزعق اةزاو   االاتقا  
اةالوران بتستتتتتتارع -اةمت يراح اةالوراايخ-واةالوران

اةع اتتتتخ بين اةمت يراح اةعطيتتتتخ -زاو  ثتتتتابتتتتح
 ستتتتتتتاب تزق -اةطااخ اة ركيخ اةالوراايخ-واةزاويخ

اتتااون ايوتن -تزق اةتتالوران-اةقصتتتتتتتور اةتتالورااي
 ف  -اةزعق اةزاو -اةتتتتتال رج-اةثتتتتااي ةلتتتتالوران

 تكميق اةزعق اةزاو .-ق اةزاو اةزع

2 4 a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1 

 

مركز  -االتزان اةسكواي  شروط االتزان اةسكواي
االتزان اةستتتتتتتكواي في إطتتتتار -تطبيقتتتتاح-اةثقتتتت 

اااون اةجذب  ,االتزان اةالورااي اةمستقر-متسارع

طااخ وضتتتتت  -مبالأ اةتراكب-اةعاق  ا ريتا اةقشتتتتترة
تصتتاين اةمالاراح استتبخ -ستترتخ االف ح-اةجاذبيخ
 ةلطااخ.

1 2 a1,a2,a3,b1,b2,b3 

     

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

iii. 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) 

 التكليفات والواجبات 1
جماعي 

4-5 
10 8,12 

a1,a2,a3
,b1,b2,b

3,c1 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 
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iv. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
8,12 10 %6.7 

a1,a2,a3,b1,b2
, 

b3,c1,d1 
2 Quizzes اختبارات قصيرة 

weekl
y 

20 %13.3 
a1,a2,a3,b1, 

b2,b3 

3 
  اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
9 30 %20 

a1,a2,a3,b1,b2
, 

b3,c1, 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 %60 

a1,a2,a3,b1,b2
, 

b3,c1, 
 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
Physics for Scientists and Engineers, Serway& Jewett, Thomson Brooks/cole 2004 6edا  

 

الفيزياء للعلميين والمهندسين , تأليف ريمون. أ. سيراوي وآخرون ترجمة محمد محمود عمار وآخرون, الطبعة  

 الخامسة, دار المريخ. السعودية 

 

 :Essential References المراجع المساندة .2
Fundamental of Physics, Paul Tipler& Gene Mosca,W.H. Freeman& Company, New 

York 2008 6ed 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .3
 www.google.com 

 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 الحرمان من مجلس القسم.% ويتم اقرار 25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضتتور المحاضتترة إذا تأخر لمدة ربع ستتاعة لثالث مرات في الفصتتل الدراستتي يستتمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، المقررأستاذ عن ثالث مرات يحذر شفويا من يادة ز

http://www.google.com/
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 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضتتتتتوابط تنفيذ التكليفات و نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتليمهاالمقرر أستتتتتتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 : policiesOtherسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 (1) اإلنجليزيةاللغة مقرر: .............2019/2020العام الجامعي: 

 فيزياء عامة:خطة مقرر

i.  المقررأستاذ معلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

 أ.د. عبده أحمد الكلي

Prof. Abdu A. Alkelly 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
4 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
777267057 

 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 

 فيزياء عامة

General Physics 

 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 

2  1 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل األول -المستوى األول  

First Level -First Semester  

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

 ال يوجد

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 1رياضيات 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. In Physics 
 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي/انجليزي

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

  العلوم

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

تعد النظرية الميكانيكية واحدة من أهم النظريات التي يرتكز عليها علم الفيزياء الكالستتتيكي والحديث.  

كما أن تطبيقات هذه النظرية في حياة اإلنستتتتتتتان القديم والحديث ظاهرة ومتعددة. ويأتي هذا المقرر لتعزيز 
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وترسيخها, مع إضافة البعد الرياضي  المعلومات التي تعلمها الطالب في المرحلة الثانوية عن هذه النظرية

في اشتتتتقاق العالقات ذات العالقة؛ وذلك من أجل تنمية مقدرة الطالب على فهم وتطبيق جملة من المستتتائل 

المعتمدة على المبادئ الميكانيكية األستتتاستتتية، و إكستتتاب الطالب القدرة على تفستتتير بعض الظواهر البيئية 

الستتتتتتتتيعاب المقررات الالحقة. يقدم هذا المقرر األستتتتتتتاستتتتتتتية ء القاعدة المتعلقة بالحركة وتطبيقاتها, وبنا

لمبادئ الميكانيكا الكالستتتيكية بصتتتورة عامة، ويركز على القياس, والمتجهات, وأنواع األستتتاستتتية المفاهيم 

الحركة, وقوانين الحركة)نيوتن( الثالثة وتطبيقاتها، والشتتغل والطاقة, وقوانين حفظ الطاقة, وكمية الحركة 

 وقانون, الجذب العام، باستخدام المفاهيم الرياضية في حل المسائل ذات العالقة.

 

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

 : : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1- القياسية والمتجهة.الكميات الفيزيائية عرفتعامل مع نظم الوحدات الفيزيائية, وييظهر مهارة في ال , 

a2- ويستخدمها في التطبيقات المختلفة.إلى مركباتها حلل المتجهات ي  

a3-  على بعض المفاهيم ويطبقها وكميتي الحركة الخطية والزاوية  قوانين كبلر قوانين حفظ الطاقة,شتق ي

 الفيزيائية.

a4- شروط االتزان االستاتيكي. يوضح 

b1- ويبين  بين الحركات الخطية والدائرية والدورانية، وبين عزم القصتتتتتتتور الذاتي وعزم االزدوا  يميز

 أنواع التصادمات.

b2-    طااخو وت والتها في اةتطبيقاح  –يستتتتعالق ت ااح اة ركخ اةعطيخو واوااين اة ركخ تايوتننو وا ريخ اةشتتت

 اةمعتلفخ

b3-  ، يعين مركز اةثق  ةألجساق اةمعتلفخ ومركز اةكتلخ ةما ومخ من األجساقو وي سب سرتته وتسارته 

b4-  يفسر ظاهرة التجاذب بين األجسام ويحدد مصدر الجاذبية األرضية 

c1-  يطبق المفاهيم ونتائج القوانين لفيزيائية في التجارب المعملية 

d1- يظهر مقدرة على التعلم المستمر ويعمل منفردا أو ضمن فريق 

 

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 

الكميات 
الفيزيائية 
 والوحدات

 الكميللات الفيزيللائيللة. الكميللات األوليللة وغير  التعريف بللالمقرر:

 الوحدات.   -والمتجهة الكميات القياسية-األولية
1 2 

 المتجهات 2
 الضلللللرب القياسلللللي-المتجهات: الخصلللللائ  العامة للمتجهات-

 تحليل المتجهات إلى مركبات–متجه الوحدة -الضرب االتجاهي
2 2 

3 
الحركة في 

 بعد واحد

ت اتتاح ايوتن -اة ركتتخ في عط مستتتتتتتتقيق  اة ركتتخ في بعتتال وا تتال
 -ةلتسارع اةثابح

3 2 
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4 
الحركة في 

 بعدين

 ار الا ر  بستتترتخ اة ركخ في مستتت-اةمقذوفاح-اة ركخ في بعالين

 السرعة النسبية والعجلة النسبية ثابتخ.
4 2 

 قوانين نيوتن 5
  اال تكتتتتا  -ايوتنناوااين ايوتن  وصتتتتتتتن اوااين اة ركتتتتخت

أاواع اةقوى في -اةقوة اةمركزيتتخ-اال تكتتا  اة ركي-اةستتتتتتتكواي
  -اةطبيعخ

5 2 

 تطبيقات 6
 تطبيقاح اوااين اة ركختايوتنن. •
 

6 2 

7 

الشغل 
والطاقة 
 الحركية

اةطااخ، اةشتت   -ا ريخ اةشتت  -اةشتت  -اةشتت   واةطااخ  طااخ اة ركخ
اةشتتت   اةااتك تن اوة -ثابتخاةااتك تن  ركخ في اتجاه وا ال وبقوة 

 اةقالرة-اةقوى اةزابركيخ -مت يرة
7 2 

 

طاقة الوضع 
وقانون حفظ 

 الطاقة

-اةشتتتتت   اةااتك تن اوى م اف خ-اةقوى اةم اف خ-طااخ اةوضتتتتت -
عال وا ال-اةقوى غير اةم اف خ  ف  -طااخ اةوضتتتتتتت  واالتزان في ب
يخ كاايك اخ اةمي طا اخ -اة طا قاح تلى  ف  اة يختطبي كاايك اخ -اةمي طا اة

تكميق -اةكتلخ واةطااخ-صتتتتتتتياغخ اااون  ف  اةطااخ اةكليخ-اةالاعليخ
 اةطااخ.

8 2 

 2 9 نظري اعتبار اصفي 

 
الزخم الخطي 

 والتصادمات

اااون - ركخ مركز اةكتلخ-اةزعق اةعطي واةتصتتتتتاالماح  مركز اةكتلخ
اةزعق اةعطي ةا تتتاق من -ايوتن اةثتتتااي ةا تتتاق من اةجستتتتتتتيمتتتاح

-اةالف  واةزعق اةعطي-اةتصتتتتتاالماح- ف  اةزعق اةعطي-اةجستتتتتيماح
 اةتصاالماح اةمراخ وغير اةمراخ في بعال وا ال وفي بعالين

10,11 4 

 

دوران 
األجسام 
الجاسئة 
والزخم 
 الزاوي

ةالوران قا  وا جاستتتتتتت خ واةزعق اةزاو   االات -الوران األجستتتتتتتتاق اة
اةع اتتخ بين -ثتتابتتحاةتتالوران بتستتتتتتتتارع زاو  -اةمت يراح اةتتالوراايتتخ

 ستتتتتاب تزق -اةطااخ اة ركيخ اةالوراايخ-اةمت يراح اةعطيخ واةزاويخ
-اتتااون ايوتن اةثتتااي ةلتتالوران-تزق اةتتالوران-اةقصتتتتتتتور اةتتالورااي

 تكميق اةزعق اةزاو .- ف  اةزعق اةزاو -اةزعق اةزاو -اةتال رج

12,13 4 

 
االتزان 
 السكوني

-تطبيقاح-ركز اةثق م -االتزان اةستتكواي  شتتروط االتزان اةستتكواي
 االتزان اةالورااي اةمستقر-االتزان اةسكواي في إطار متسارع

14 2 

 
قانون الجذب 

 العام

طااخ وضتتتتتتت  -مبالأ اةتراكب-اااون اةجذب اةعاق  ا ريتا اةقشتتتتتتترة
 تصاين اةمالاراح اسبخ ةلطااخ.-سرتخ االف ح-اةجاذبيخ

15 2 

 W16 3 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

األسابيع والساعات الفعليةعدد   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 33  

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspects جانب التمارينخطة تنفيذ  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
الوحدات -والمتجهة الكميات القياسللللللية-الكميات الفيزيائية. الكميات األولية وغير األولية

تحليل –متجه الوحدة -الضللرب االتجاهي-الضللرب القياسللي-الخصللائ  العامة للمتجهات,

 المتجهات إلى مركبات

W1 2 

 w2 2 -ت ااح ايوتن ةلتسارع اةثابح-وا الاة ركخ في عط مستقيق  اة ركخ في بعال  2

3 
السترعة النستبية  اة ركخ في مستار الا ر  بسترتخ ثابتخ.-اةمقذوفاح-اة ركخ في بعالين
 والعجلة النسبية

w3 2 
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4 
-ركياال تكا  اة -كواياال تكا  اةستتتتتت-اوااين ايوتن  وصتتتتتتن اوااين اة ركخت ايوتنن

  -اواع اةقوى في اةطبيعخأ-اةقوة اةمركزيخ
w4 2 

 w5 2 تطبيقاح اوااين اة ركختايوتنن. • 5

6 
اةطااخ، اةشتت   اةااتك تن  ركخ -ا ريخ اةشتت  -اةشتت  -اةشتت   واةطااخ  طااخ اة ركخ
 اةقالرة-اةقوى اةزابركيخ -اةش   اةااتك تن اوة مت يرة-في اتجاه وا ال وبقوة ثابتخ

w6 2 

7 

اةقوى غير -م تتاف تتخاةشتتتتتتت تت  اةاتتاتك تن اوى -اةقوى اةم تتاف تتخ-طتتااتتخ اةوضتتتتتتت -
تطبيقاح تلى - ف  اةطااخ اةميكاايكيخ-طااخ اةوضتت  واالتزان في بعال وا ال-اةم اف خ

اةكتلخ -صتتتتتتتياغخ اااون  ف  اةطااخ اةكليخ-اةطااخ اةالاعليخ- ف  اةطااخ اةميكاايكيخ
 تكميق اةطااخ.-واةطااخ

w7 2 

8 

ثااي -اةكتلخ ركخ مركز -اةزعق اةعطي واةتصتتتتتتتتاالماح  مركز اةكتلخ اااون ايوتن اة
- ف  اةزعق اةعطي-اةزعق اةعطي ةا تتاق من اةجستتتتتتتيمتتاح-ةا تتاق من اةجستتتتتتتيمتتاح

اةتصتتاالماح اةمراخ وغير اةمراخ في بعال وا ال وفي -اةالف  واةزعق اةعطي-اةتصتتاالماح
 بعالين

w8,w
9 

2 

9 

-اةالوراايخاةمت يراح -الوران األجستتتتتاق اةجاستتتتت خ واةزعق اةزاو   االاتقا  واةالوران
اةطااخ اة ركيخ -اةع اخ بين اةمت يراح اةعطيخ واةزاويخ-اةالوران بتستارع زاو  ثابح

-اااون ايوتن اةثااي ةلالوران-تزق اةالوران- ساب تزق اةقصور اةالورااي-اةالوراايخ
 تكميق اةزعق اةزاو .- ف  اةزعق اةزاو -اةزعق اةزاو -اةتال رج

w10,
11 

4 

10 

االتزان اةستتكواي -تطبيقاح-مركز اةثق  -التزان اةستتكواياالتزان اةستتكواي  شتتروط ا
-اااون اةجذب اةعاق  ا ريتا اةقشتتترة ,االتزان اةالورااي اةمستتتتقر-في إطار متستتتارع

 تصاين اةمالاراح اسبخ ةلطااخ.-سرتخ االف ح-طااخ وض  اةجاذبيخ-مبالأ اةتراكب
w12 2 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 

 

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: 
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 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  
 تكاليف 

جماعي 
4-5 

10 8,12 

 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 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
8,12 10 %6.7 

2 Quizzes weekly 20 %13.3 

4 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (theoretical) 
9 30 %20 

 
 الفصل )نظري(اختبار نهاية 

Final Exam (theoretical) 
16 90 %60 

 % Total  150 100 المجموع 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
Physics for Scientists and Engineers, Serway& Jewett, Thomson Brooks/cole 2004 6ed 

 

الفيزياء للعلميين والمهندسللللللين , تأليف ريمون. أ. سلللللليراوي وآخرون ترجمة محمد محمود عمار وآخرون, الطبعة 

 الخامسة, دار المريخ. السعودية 

 :Essential References المراجع المساندة .5

 :Essential References المراجع المساندة .6
Fundamental of Physics, Paul Tipler& Gene Mosca,W.H. Freeman& Company, 

edNew York 2008 6  
 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .7

 www.google.com 

 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

http://www.google.com/
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في حال تجاوز  الطالب من دخول االمتحان المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرمأستاذ يقدم  -
 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

ذا تأخر إ، وللطالب حضتتور المحاضتترة إذا تأخر لمدة ربع ستتاعة لثالث مرات في الفصتتل الدراستتي يستتمح -
 محاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، المقررأستاذ عن ثالث مرات يحذر شفويا من يادة ز

 :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 & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضتتتتتوابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتليمهاأستتتتتتاذ يحدد  -
 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.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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

 

 

 

 

 
 


