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 Electricity & magnetism كهربائية ومغناطيسية: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 كهربائية ومغناطيسية

Electricity & magnetism 

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  1 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل األول -المستوى الثالث  

Year three-First Semester  

5.  

 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
ومعادالت تفاضلية  3ورياضيات  2فيزياء عامة

 عادية 

General Phys2+math3+ODE 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 معادالت تفاضلية جزئية

PDE 

7.  

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

 بكالوريوس فيزياء

B.Sc. In Physics 
 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/انجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester  

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 أ.د. عبده أحمد الكلي

Prof. Abdu A. Alkelly 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 
أصل جميع  -وباستثناء قوة الجاذبية -ال نبالغ إذا قلنا أننا نعيش في عالم تسوده القوى الكهرومغناطيسية؛ وذلك ألنها

القوى التي  نشعر بها, فضالً عن أنها النوع الوحيد من أنواع القوى المعروفة في هذا الكون التي نستطيع الجزم 
ً لجميع بمعرفتنا لها بشكل كام ل.  كما أن نظريتها الناجحة, على المستويين النظري والعملي, قد غدت مرجعا

الفيزيائيين؛ باعتبارها نموذجاً مثالياً تطمح جميع النظريات األخرى للوصول إلى ما وصلت إليه. لقد توسعت التطبيقات 
من أجل غدت جزءا ال يتجزأ من حياتنا. يث العملية الحياتية للقوى الكهرومغناطيسية في جميع أنحاء المعمورة, بح

ذلك يعد تدريس مقرري الكهربائية والمغناطيسية والنظرية الكهرومغناطيسية في الفصلين الدراسيين األول والثاني 
ً في برنامج البكالوريوس لقسم الفيزياء؛ إذ يقدم هذان المقرران المبادئ األساسية في مجالي الكهربائية  أساسا

يشمل مقرر الكهربائية والمغناطيسية دراسة خصائص المجاالت الكهربائية والمغناطيسية الساكنة,  والمغناطيسية,
 في الفراغ, وتأثيرهما في المواد المختلفة, واستنتاج معادالت ماكسويل للمجاالت الساكنة
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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 -  يشرح نظريات االنحدار والتفرق وااللتفاف فيزيائيا ويمثلها رياضيا 

a2 -  ويستخدمهما في حل المسائل والتطبيقات الساكنين يعرف قوانين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي

  .ذات العالقة

a3 -  ,معادلة البالس و ويشتق عالقات الشروط الحدوديةيعرف نظرية الحل الوحيد 
b1-  يفسررررر نتائج تطبيق المجاالت الكهربائية على المواد العازلة مثل الثنائيات القطبية المحتثة والشررررحنات

 .المقيدة واالستقطاب واالزاحة الكهربائية

b2 -  الجهد واالسررررتقطاب دا ل يميز بين المواد القابلة لالسررررتقطاب واير القابلة لالسررررتقطاب, ويحسررررب

 المواد العازلة

b3- التأثرية الكهربائية والسمممماحية الكهربائية وثابت العزل الكهربائي, ويسمممتنتج العالقات الرياضمممية بين  يفرق

 التي تربط بينها.

b4-    يفسررررر نتائب تطبيم المجاالت المغناطيسررررية على المواد القابلة للتمغنط  مثل التيار المقيد  ويحسررررب

 المجال المغناطيسي داخل المواد.

c1- يستخدم البرمجيات الحاسوبية لعمل محاكاة لظاهرة معينة من الظواهر الكهربائية والمغناطيسية 

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

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامب 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 
 البرنامب

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  حدار يا يشررررررررح نظريات االن يائ فاف فيز والتفرق وااللت

 ويمثلها رياضيا

A2 الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة

a2 –  يعرف قوانين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسررررررري

ويسممممتخدمهما في حل المسممممائل والتطبيقات ذات السرررراكنين 

 العالقة

. A1 و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

a3-  يعرف نظرية الحل الوحيد, ويشررررررتق عالقات الشررررررروط

 .معادلة البالس و الحدودية

b1-  يفسررررررر نتررائج تطبيق المجرراالت الكهربررائيررة على المواد

العازلة مثل الثنائيات القطبية المحتثة والشررحنات 

 .المقيدة واالستقطاب واالزاحة الكهربائية

B1 والكمي النوعي التفكير يطبق 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل لحل

b2-  يميز بين المواد القرررابلرررة لالسررررررتقطررراب واير القرررابلرررة

لالسررررتقطاب, ويحسررررب الجهد واالسررررتقطاب دا ل المواد 

 العازلة

B2 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ 

 الرياضية المعادالت باستخدام

  المناسبة
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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 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يشرررح نظريات االنحدار والتفرق وااللتفاف
 فيزيائيا ويمثلها رياضيا

الررمررحرررراضررررررررررة 

 -الررتررفرررراعررلرريررررة 

الررررررررررررحرررررررررررروار 

 -والمنرراقشرررررررررة 

 حل المشكالت

جبررررات لوا لتركرلريرفررررات وا - ا

 اختبار - قصررررررريرة اختبارات

نهائي اختبار -نصفي   

a2-   يعرف قوانين المجررال الكهربررائي والمجررال
ويسممتخدمهما في حل السرراكنين المغناطيسرري 

 المسائل والتطبيقات ذات العالقة

 -المحاضرة التفاعلية 

حل  -الحوار والمناقشة 

 المشكالت

 ا تبارات- التكليفات والواجبات

 -نصفي  ا تبار - قصيرة

 نهائي ا تبار

a3-  يعرف نظرية الحل الوحيد, ويشرررتق عالقات

 .معادلة البالس و الشروط الحدودية

 -المحاضرة التفاعلية 

حل  -الحوار والمناقشة 

 المشكالت

 ا تبارات- التكليفات والواجبات

 -نصفي  ا تبار - قصيرة

 نهائي ا تبار

 

 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-   يفسررررررر نتائج تطبيق المجاالت الكهربائية

على المواد العازلة مثل الثنائيات القطبية 

المحتثة والشررررحنات المقيدة واالسررررتقطاب 

 واالزاحة الكهربائية.

الحوار  -المحاضررررررررة التفاعلية 

حل المشكالت -والمناقشة   
الررترركررلرريررفررررات 

- والواجبرررات

 اخررررترررربررررارات

 - قصرررررررررريررررة

b3- وثابت  والسمممممماحية الكهربائيةالتأثرية الكهربائية بين  يفرق

بط العزل الكهربائي, ويسممممممتنتج العالقات الرياضممممممية التي تر

 بينها.

 
 

b4- د يفسررررر نتائب تطبيم المجاالت المغناطيسررررية على الموا

يد  ويحسررررررررب المجا يار المق ثل الت لة للتمغنط  م قاب ل ال

 المغناطيسي داخل المواد.

c1-  محاكاة لظاهرة يسررررررتخدم البرمجيات الحاسرررررروبية لعمل

 معينة من الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

C3 التطبيقات في البرمجيات يستخدم 

 المختلفة الفزيائية

d1- ظهر مقدرة على التعلم المستمر ويعمل منفردا أو ضمن فريقي D2 فعال بشكل مجموعات في يعمل 

 .المحدد الوقت في العمل وينجز

D3 المستمر التعلم على القدرة يظهر 
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نصفي  اختبار

 اخرررررتررررربرررررار -

 نهائي

b2-   يميز بين التأأريريأأك الاهربأأاليأأك والسأأأأأأمأأا يأأك

الاهرباليك ويابت العزل الاهربالي, ويسأأأأأأتنت  

 العالقات الرياضيك التي تربط بينها.

الحوار  -المحاضرة التفاعلية 

 حل المشكالت -والمناقشة 

- والواجباتالتكليفات 

 ا تبار - قصيرة ا تبارات

 نهائي ا تبار -نصفي 

b3- التأثرية الكهربائية والسمممممممماحية بين  يفرق

الكهربائية وثابت العزل الكهربائي, ويسممممتنتج 
 العالقات الرياضية التي تربط بينها.

الحوار  -المحاضرة التفاعلية 

 حل المشكالت -والمناقشة 

- التكليفات والواجبات

 ا تبار - قصيرة ا تبارات

 نهائي ا تبار -نصفي 

b4-  يفسررر نتائب تطبيم المجاالت المغناطيسررية
على المواد القررابلررة للتمغنط  مثررل التيررار 
المقيد  ويحسب المجال المغناطيسي داخل 

 المواد.

الحوار  -المحاضرة التفاعلية 

 حل المشكالت -والمناقشة 

- التكليفات والواجبات

 ا تبار - قصيرة ا تبارات

 نهائي ا تبار -نصفي 

 

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-  يسرررررررتخدم البرمجيات الحاسررررررروبية لعمل
محرررراكرررراة لظرررراهرة معينررررة من الظواهر 

 الكهربائية والمغناطيسية

تررررقسررررررررررريررررم الررررطررررالب 

الررتررعررلررم لررمررجررمرروعررررات  

اسرررررررتخررردام –(التعررراوني

- والمكتبررررة النترنررررت

.التعلم الذاتي  

- التكليفات والواجبات  

 

     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

تقسررررررريم الطالب لمجموعرررات 

عاوني  اسرررررررتخدام –(التعلم الت

التعلم - والمكتبررررة النترنررررت

.الذاتي  

 التكليفات والواجبات

 

v.  المقرر محتوىموضوعات 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) 
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1 

تحليل 
 المتجهات

 

   فرق ت ل مدثر دل  ا ل االنحرررردار  ا
لخطيررررة  تكررررامالت ا ل تفرررراف  ا االل
والسرررررررطحيررة والحجميررة  نظريررة 
االنحدار   نظرية التفرق ونظرية 

 االلتفاف
  كارتيزية   المحاور المحاور ال

األسررررطوانية والمحاور الكروية 
دالة ديراك  تفرق الكمية القطبية 

2rr/  بعد واحد دالة ديراك في  

  دالرررة ديراك في ثالثرررة أبعررراد
  نظريرررة المجررراالت االتجررراهيرررة

 الجهود

2 4 
a1,a2,a3, 

b1,b2, 

2 
الاهرباليك 

 الساكنك

المجال الكهربائي, قانون كولومب •

التوزيع المسررررتمر للشررررحنة التفر  

وااللتفررراف للمجررراالت الكهربرررائيرررة 

   خطوط المجال الكهربائي  الساكنة

نون جرررراو  فرق   الرررردفم وقررررا ت
المجال الكهربائي الساكن  تطبيقات 
قرررانون جررراو   التفررراف المجرررال 
جهررررد  ل كن  ا ئي السررررررررررا كهربررررا ل ا
الرركررهررربررررائرري  مررعررررادلررتررررا البررال  
وبويسرون الجهد الكهربائي لتوزيع 
شررحني  الشررروط الحدودية  الشررغل 
الناتب عن شرررررحنة متحركة  الطاقة 
الناتجة عن توزيع شرررررررحنة نقطية. 

يع متصرررررررل الطاقة الناتجة عن توز
للشررررحنة  خصررررائت الموصررررالت  
الشحنة المحتثة  الشحنة السطحية 
والقوة المدثرة على موصررررررررررل  

 المكثفات
 

3 6 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

3 
تقنيات 
 خاصة

في بعرررد وبعررردين  معرررادلرررة البال 
 وثالثة أبعاد

  بطريقة فصرررررررل حل معادلة البال
المتغيرات في المحراور الكرارتيزيرة 

تطبيقررات على معررادلررة والكرويررة. 
البال   النشرررررررر المتعررردد  الجهرررد 
التقريبي عند المسرررررررافات البعيدة  
حرررردود القطررررب المنفرد والثنررررائي 
يات  نائ قطب. المجال الكهربائي للث

 القطبية

2 4 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

5 

المجال 
الكهربائي 
 في المواد

االستقطاب, العوازل الكهربائية,  
الثنائيات القطبية المحتثة, المجال 

الكهربائي لالشياء المستقطبة, 
الشحنة المقيدة والمعنى الفيزيائي 

2 4 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 
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لها, المجال الكهربائي داخل 
العوازل الكهربائية, االزاحة 

الكهربائية, تطبيق قانون جاوس 
بوجود العوازل الكهربائية, 

عوازل الشروط الحدودية, ال
الخطية, النفاذية والتأثرية 

الكهربائيتين, الطاقة الكهربائية في 
, القوة ةالعوازل الكهربائي أنظمة

 ةفي العوازل الكهربائي

6 
المغناطسية 

 الساكنة

قانون لورنتز, المجاالت 
المغناطيسية, القوة المغناطيسية, 

سافارت, -التيارات, قانون بايوت
التيار المستقر, المجال 

المغناطيسي للتيار المستقر, تفرق 
والتفاف المجال المغناطيسي, 
التيارات في أسالك مستقيمة, 

قانون أمبير وتطبيقاته, المقارنة 
بين المجال الكهربائي الساكن 
والمجال المغناطيسي الساكن, 

الجهد االتجاهي, الشروط 
الحدودية, النشر المتعدد للجهد 

 ياالتجاه

3 6 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

7 

المجاالت 
المغناطيسية 

 في المواد

التمغنط, المواد الديامغناطيسية 
والبارامغناطيسية 

والفيرومغناطيسية, العزوم 
والقوى المؤثرة على 

المغناطيسيات, تأثير المجال 
المغناطيسي في المسارات الذرية, 

المجال الناتج عن األشياء 
الممغنطة, التيارات المقيدة 

والمعنى الفيزيائي لها, المجال 
تعريف المغناطيسي داخل المواد, 

, قانون  Hالمجال المغناطيسي 

أمبير في المواد الممغنطة, 
الشروط الحدودية, الوسط الخطي 

والالخطي, السماحية والتأثرية 
 المغناطيسيتان

2 4 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 

14 28  

 

                                              Tutorials Aspect  تمارينال جانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 تدريبات
Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
 رموز مخرجات التعلم

Course ILOs 
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Contact Hours 

1  4 2 تحليل المتجهات 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

2  4 2 الكهربائية الساكنة 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

3  4 2 تقنيات  اصة 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

4 

 المجال الكهربائي في المواد 

2 4 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

5  4 2 المغناطسية الساكنة 
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

 4 2 المجاالت المغناطيسية في المواد • 6
a1,a2,a3 
,b1,b2, 
b3,b4 

 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 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

)فردي/ نوع التكليف 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو

ع 

التنف

 يذ
Wee

k 

Due 

 خرجات التعلمم

CILOs 

(symbols) 

 والواجباتالتكاليف  1
 5-3جماعي 
 طالب

10 

2,4,6
 8,10
 12  

a1,a2,a3 
,b1,b2, 
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b3,b4,c1,d
1 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
4,6,8,10,12 10 % 6.7 

a1,a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,d1 

 Quiz 3 5 %3.33( 1كوز) 2
a1,a2,a3,b1,b2, 

b3,b4,c1,d1 

 Quiz 5 5 %3.33( 2كويز ) 
a1,a2,a3,b1,b2, 

b3,b4,c1,d1 

3 
 ا تبار نصف الفصل

Midterm Exam 

 

8 30 %20 
a1,a2,a3,b1,b2, 

b3,b4,c1,d1 

 Quiz 10 5 %3.33 3)كوز) 4
a1,a2,a3,b1,b2, 

b3,b4,c1,d1 

 quiz 12 5 %3.33( 4كويز ) 5
a1,a2,a3,b1,b2, 

b3,b4,c1,d1 

6 
 ا تبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 %60 

a1,a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,d1 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجل  القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضررور المحاضرررة تذا تأخر لمدة ربع سرراعة لثال  مرات في الفصررل الدراسرري يسررمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

 :Projects Assignments &التعيينات والمشاريع  4

ضررررروابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمها -
 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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

 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .............لعام الجامعي: ا  
 

 كتابك المرا   للمقرر )ا م الم ل    نك الن ر  ا م الاتا   دار الن ر  بلد الن ر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

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

Engineering Electromagnetism by William H. Hayt, Jr and Johk A. Buck MC Graw Hill  6th Ed. 

2001 

2. 

 المراجع المساندة

 Essential References: 
Electromagnetics by Edward J. Rothwell &Michael J. Cloud, CRC press 2001 

• 

• 

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

 www.crcpress.com 

  

http://www.mhhe.com/ i.  
 

 

 

 Introduction to Electrodynamics by David J. Griffith, Prentice Hall, 3ed. 1999. 
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 كهربائية ومغناطيسية . : طة مقرر

 

i. عن أستاذ المقرر معلومات 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 

الخمي

 س

THU 

 اإللكترونيالبريد 
E-mail 

       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 كهربائية ومغناطيسية

Electricity & Magnetism 

 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 الثالث  

Year three-First Semester  

5.  
 وجدت(ر )إن المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
 ومعادالت تفاضلية عادية  3ورياضيات  2فيزياء عامة

General Phys2+math3+ODE 

6.  
– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة 

requisite 
 معادالت تفاضلية جزئية

PDE 

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 

 كلية العلوم

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

ساكنة   الى المقرر هذا يهدف سية ال تكساب الطالب المعارف والمفاهيم المتعلقة بالمجاالت الكهربائية والمغناطي

ويتضمن مقدمة عن مفاهيم المتجهات والمحاور وحساب المجال الكهربائي الساكن في الفراغ وفي المواد باستخدام 
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الجهد الكهربائي والطاقة والشرررغل الكهربائيان ومفاهيم الموصرررالت وحلول قانون كولومب وقانون جاو  وحسررراب 

معادلة البال  في بعد وبعدين وثالثة أبعاد ومن ثم حسررررراب المجال المغناطيسررررري وما يتعلم به من مفاهيم. يعد هذا 

 المقرر مهما لدراسة مقرر النظرية الكهرومغناطيسية .

 

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

a1 -  يشرح نظريات االنحدار والتفرق وااللتفاف فيزيائيا ويمثلها رياضيا 

a2 -    ويستخدمهما في حل المسائل الساكنين يعرف قوانين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي

  .ذات العالقةوالتطبيقات 

a3 -   معادلة البالس و يعرف نظرية الحل الوحيد, ويشتق عالقات الشروط الحدودية. 

b1-    يفسر نتائج تطبيق المجاالت الكهربائية على المواد العازلة مثل الثنائيات القطبية المحتثة والشحنات

 .المقيدة واالستقطاب واالزاحة الكهربائية

b2 -  القابلة لالسررررتقطاب واير القابلة لالسررررتقطاب, ويحسررررب الجهد واالسررررتقطاب دا ل يميز بين المواد

 المواد العازلة

b3- التأثرية الكهربائية والسممماحية الكهربائية وثابت العزل الكهربائي, ويسممتنتج العالقات الرياضممية بين  يفرق

 التي تربط بينها.

b4-    المواد القابلة للتمغنط  مثل التيار المقيد  ويحسرررب يفسرررر نتائب تطبيم المجاالت المغناطيسرررية على

 المجال المغناطيسي داخل المواد.

c1-    يستخدم البرمجيات الحاسوبية لعمل محاكاة لظاهرة معينة من الظواهر الكهربائية والمغناطيسية 

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

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

تحليل 
 المتجهات

 

  االنحرردار  المدثر دل  التفرق  االلتفرراف  التكررامالت الخطيررة
والحجميررة  نظريررة االنحرردار   نظريررة التفرق  والسرررررررطحيررة

 ونظرية االلتفاف
  المحاور الكارتيزية   المحاور األسرررررررطوانية والمحاور

دالرررة   /2rrدالرررة ديراك  تفرق الكميرررة الكرويرررة القطبيرررة 

نظرية   دالة ديراك في ثالثة أبعاد  ديراك في بعد واحد
 الجهود  المجاالت االتجاهية

1,2 

4 

2 
الاهرباليك 

 الساكنك

المجرررال الكهربرررائي, قرررانون كولومرررب التوزيع المسررررررتمر •

للشرررررحنة التفر  وااللتفاف للمجاالت الكهربائية السررررراكنة , 

  طوط المجال الكهربائي,

تفرق المجال الكهربائي السررررررراكن    الدفم وقانون جاو 
تطبيقات قانون جاو   التفاف المجال الكهربائي السررررراكن  

معرررادلترررا البال  وبويسرررررررون الجهرررد الجهرررد الكهربرررائي  
الكهربائي لتوزيع شحني  الشروط الحدودية  الشغل الناتب 
عن شرررررررحنة متحركة  الطاقة الناتجة عن توزيع شرررررررحنة 

3,4,5 

6 
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نقطية. الطاقة الناتجة عن توزيع متصل للشحنة  خصائت 
الموصررررالت  الشررررحنة المحتثة  الشررررحنة السررررطحية والقوة 

 المدثرة على موصل  المكثفات

3 
تقنيات 
 خاصة

 في بعد وبعدين وثالثة أبعاد معادلة البال 
  بطريقة فصرررررررل المتغيرات في المحاور حل معادلة البال

الكارتيزية والكروية. تطبيقات على معادلة البال   النشرررررر 
المتعرردد  الجهررد التقريبي عنررد المسررررررررافررات البعيرردة  حرردود 

الكهربائي للثنائيات القطب المنفرد والثنائي قطب. المجال 
 القطبية

6,7 

4 

4   1 إ تبار نصفي 
2 

5 

المجال 
الكهربائي 
 في المواد

   يات القطبيمة نائ ية, الث بائ طاب, العوازل الكهر االسمممممممتق
المحتثة, المجال الكهربائي لالشياء المستقطبة, الشحنة 
المقيدة والمعنى الفيزيائي لها, المجال الكهربائي داخل 
قانون  ية, تطبيق  ية, االزاحة الكهربائ العوازل الكهربائ
جاوس بوجود العوازل الكهربائية, الشمممممروط الحدودية, 

عوازل الخطية, النفاذية والتأثرية الكهربائيتين, الطاقة ال
, القوة في ةالعوازل الكهربممائيمم أنظمممةالكهربممائيممة في 
 ةالعوازل الكهربائي

9,10 

4 

6 
المغناطسية 

 الساكنة

قانون لورنتز, المجاالت المغناطيسرررية, القوة المغناطيسرررية, 

المجال سررررررافارت, التيار المسررررررتقر, -التيارات, قانون بايوت

المغنرراطيسرررررري للتيررار المسررررررتقر, تفر  والتفرراف المجررال 

المغناطيسرررري, التيارات في أسررررالة مسررررتقيمة, قانون أمبير 

وتطبيقاته, المقارنة بين المجال الكهربائي السررراكن والمجال 

المغناطيسررري السررراكن, الجهد االتجاهي, الشرررروط الحدودية, 

 النشر المتعدد للجهد االتجاهي

11,12,13 

6 

7 

المجاالت 
المغناطيسية 

 في المواد

التمغنط, المواد الررديررامغنرراطيسرررررريررة والبررارامغنرراطيسرررررريررة 

م ثرة على  ل قوى ا ل عزوم وا ل فيرومغنررراطيسررررررريرررة, ا ل وا

المغناطيسررررريات, تاثير المجال المغناطيسررررري في المسرررررارات 

الررذريررة, المجررال النرراتج عن األمرررررريرراء الممغنطررة, التيررارات 

المجال المغناطيسرررررري دا ل المقيدة والمعنى الفيزيائي لها, 

قانون أمبير في  Hالمواد, تعريف المجال المغناطيسرررررري   ,

المواد الممغنطرررة, الشررررررروط الحررردوديرررة, الوسررررررط الخطي 

 والال طي, السماحية والتاثرية المغناطيسيتان

14,15 

4 

 W16 3 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

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

16 33 

 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspects طة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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1  4 3,2 المتجهات تحليل 

2  4 5,4 الكهربائية الساكنة 

3  4 7,6 تقنيات  اصة 

  8  تبار نصف الفصلا  

4  4 10,9 المجال الكهربائي في المواد 

5  4 12,11 المغناطسية الساكنة 

6  4 14,13 المجاالت المغناطيسية في المواد 

  Final Exam  15نظري() الفصل نهاية اختبار 14

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

                 Problem solving المشكالت حل -

 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 

1  
 10 جماعي التكاليف والواجبات

2   4   6   
8   10   

12 

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 
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 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

2 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
4,6,8,10,12 10 % 6.7 

 Quiz 3 5 %3.33( 1كوز) 3

 Quiz 5 5 %3.33( 2كويز ) 4

5 
 ا تبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 30 %20 

 Quiz 10 5 %3.33 3)كوز) 6

 quiz 12 5 %3.33( 4كويز ) 

 
 ا تبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 %60 

 % Total  150 100 المجموع 

 

 
ix. لضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  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 مجل  القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضررور المحاضرررة تذا تأخر لمدة ربع سرراعة لثال  مرات في الفصررل الدراسرري يسررمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار   -

 كتابك المرا   للمقرر )ا م الم ل    نك الن ر  ا م الاتا   دار الن ر  بلد الن ر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

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

Engineering Electromagnetism by William H. Hayt, Jr and Johk A. Buck MC Graw Hill  6th Ed. 

2001 

2. 

 المراجع المساندة

 Essential References: 
Electromagnetics by Edward J. Rothwell &Michael J. Cloud, CRC press 2001 

• 

• 

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

 www.crcpress.com 

  

http://www.mhhe.com/ i.  
 

 

 

 Introduction to Electrodynamics by David J. Griffith, Prentice Hall, 3ed. 1999. 
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 ة.تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبم اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكليفات  ضررررروابط تنفيذو الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمهايحدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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