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 1الصفحة 

 
  

 

 امج األكاديمي وصف البرن

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكء مقرر ضمن الربانمج

 

 طوزخورماتو كلية التربية – تكريتجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياء القسم الجامعي / المركز  .2

  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس علوم  فيزياء اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/12/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ت:يعمل  قسم  الفيزياء على  تهيئة كادر  تربوي  علمي يتصف بالمواصفا رنامج األكاديميأهداف الب .9

  -االتية:

 ان يؤمن باهلل سبحانه وتعالى  ومالئكته  وكتبه  ورسله -1

 ان  يرغب  في  عمله   مخلصا  لمنته  متفانيا  الدائها  متخلقا  باخالق  مهنة  التعليم  -2

 في  تخصص الفيزياء  كفؤا مبدعا متسلحا  بالعلم  متواصل  مع  مكتشفاتهان  يكون متمكنا  علميا    -3

 ان يكون  قادرا  على  ايصال  المادة  العلمية  بشكل  مترابط  وسليم  متبعا  طرائق  تدريس  مالئمة -4

 ان  يستخدم  تقنيات  تربوية  وتقنية  حديثة ويكون  قادرا  على  اجراء  التجارب  العلمية  -5

 

 والمعرفة ويعمل  على  ترسيخ  القيم  والعادات  الحميده  مبني   ويربي  جيل  متسلح  بالعلان  ي -6
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 ان  يكون  قادرا  على:  -:االهداف المعرفية-أ

       اعداد كادر  تربوي  متخصص  في  علم  الفيزياء -1أ

 ون  مؤمنا  بالتطور  العلمي والتغير  مشجعا  لروح  البحث   واالبداع  العلميان  يك-2أ

ان  يكون  قادرا  على  اجراء   التجارب  العملية  ورسم  االشكال  والمخططات  الخاصة   -3أ

 بموضوع  الفيزياء 

 الالصفية   التي  تجري  في  مجال  عمله ان  يساهم في  النشاطات  الصفية  و -4أ

 ان  يعمل  على  تفسير  الظواهر  الطبيعية بصورة  علمية مستندا الى  قدرة  هللا  -5أ

 تنمية قدرات  الطلبة  العقلية على التفكير  االبداعي  -6أ

 

 االهداف المهارية الخاصة بالبرنامج–ب 

 الطريقة  التقليدية  في القاء  المحاضرة النظرية – 1ب 

  Data show)–)السبورة  الذكية ثة في  بعض  المواضيع استخدام  التقنيات الحدي – 2ب 

       استخدام  االجهزة  المختبرية الحديثة )المتاحه( للدراسة العلمية . – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية ومحاضرة المناقشة -1

 الدراسة العملية في  المختبر  -2

 

 طرائق التقييم      

 

 الفصلية  االمتحانات -1

 االمتحانات اليومية ومشاركة الطلبة في  محاضرة المناقشة -2

 في المختبر اعداد  التقارير  حول  الدراسة العملية -3

 االهداف الوجدانية والقيمية. -ج

 

  والموصلة التحليل /جعل  الطالب قادرا  على  التفريق بين  المواد  المتناظرة مثل  المواد  العازلة -1ج         

 وااللكترونية التركيب /تنمية قدرة  الطلبة على  تركيب االجزاء  مثل ربط  الدوائر الكهربائية -2ج

قياسات   التقويم /تنمية قدرة الطالب على  تحديد الخطأ في  موضوع ما  مثل  تحديد  الخطأ في -3ج

 التجارب العملية

 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة ومحاضرات  المحاضرات  النظرية  -

 الدراسة العملية في  المختبر  -

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الفصلية  -1

 ومشاركة الطلبة في محاضرة المناقشةاالمتحانات اليومية  -2

 اعداد التقارير حول  الدراسة العملية في   المختبر   -3
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ر ابلية التوظيف والتطوالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بق –د 

 الشخصي(

 

 أسس عمل بعض االجهزة  -1د

 تنفيذ ربط الشبكات  -2د

 كيفية صيانة االجهزة -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 المحاضرات  النظرية  ومحاضرات  المناقشة -

 الدراسة العملية في  المختبر -
 

 االمتحانات الفصلية -1 
 في محاضرة المناقشةاالمتحانات اليومية ومشاركة الطلبة  - 2
 اعداد التقارير حول  الدراسة العملية في   المختبر  - 3

 
 
 
 

 اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو لمرحلة الدراسيةا
 الساعات المعتمدة       

 عملي نظري 

 - 2  الحرارة وخواص المادة TEP041 االول 

 3 3  االلكترونيات ELP013  ثالثال

 3 2  كمفيزياء ال QUP034  بعراال

 -  2 فيزياء الليزر LAP044 الرابع 
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 التخطيط للتطور الشخصي .11

قدرات على امتالك القيم التربوية والعملية واستخدام  تقنيات  حديثة في  عملية  التعليم   تنمية قدرات  الطلبة 

 في  المستقبل  مخلصين  في  أداءهوالتعلم  وجعلهم  محبين  لعملهم  

 

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 
 

 القبول  المركزي

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 الكتب  المنهجية   -1

 الكتب  المساعده -2

 الشبكة  العنكبوتية )االنترنت( -3
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 مخطط مهارات المنهج

 ارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اش

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االول 
TEP041 

الحرارة 

 وخواص المادة
 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي 

                   

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي االلكترونيات ELP013  الثالث

                   

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي فيزياء الكم QUP034  الرابع

                   

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي فيزياء  الليزر LAP044 الرابع
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 وصف المقرر

 طوزخورماتو كلية   التربية -تكريتجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 فيزياءال  القسم الجامعي / المركز .2

 الحرارة وخواص المادة اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اساسي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 22/12/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -يهدف المقرر الى  جعل  الطالب قادرا على  :  -: أهداف المقرر .9

 (افوكادرو- باسكالوتطبيقاتها  ووقوانينها ) الحرارة وخواص المادةاسة مفهوم در -1

  ودرجة الحرارة  حرارةدراسة  مفهوم ال -2

  وخواص المادة  نواع  مقاييس درجة الحرارةمعرفة  ا -3

  الخواص الحرارية والكهربائيةدراسة   -4

  البالزما والخواص الميكانيكيةمعرفة   -5

  ازاتالسوائل والغدراسة   -6

 

 

 

 

 

 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضي

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 ان  يكون  قادرا  على: -: الهداف المعرفيةا -أ

 (افوكادرو- باسكالوتطبيقاتها  ووقوانينها ) الحرارة وخواص المادةدراسة مفهوم    -1أ

 ودرجة الحرارة  حرارةدراسة  مفهوم ال  -2أ

 وخواص المادة  درجة الحرارةنواع  مقاييس معرفة  ا   -3أ

 الخواص الحرارية والكهربائيةدراسة      -4أ

  البالزما والخواص الميكانيكيةمعرفة     -5أ

  السوائل والغازاتدراسة     -6أ

 الهداف المهاراتية الخاصة بالمقررا  -ب 

 الطريقة  التقليدية  في القاء  المحاضرة النظرية – 1ب 

  Data show)–يات الحديثة في  بعض  المواضيع )السبورة  الذكية استخدام  التقن – 2ب 

       استخدام  االجهزة  المختبرية الحديثة )المتاحه( للدراسة العلمية . – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ساعة  اسبوعيا  2المحاضرة النظرية  بواقع   -1
  

 طرائق التقييم      

 االمتحانات  الفصلية   -1
 االمتحانات  اليومية  ومشاركة  الطلبة في  محاضرة  المناقشة  -2
 اعداد  التقارير  الخاصة  حول  الدراسة العملية   -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التحليل /تنمية قدرة الطالب على  التفريق بين  المواد الدايا مغناطيسية والمواد الفيرومغناطيسية  -1ج

  طرق قياس درجات الحرارة مع بعضها البعضقدرة الطالب على  ربط التركيب /تنمية   -2ج

 تحديد الحرارة النوعية للموادالتقويم/ تنمية  قدرة الطالب على تحديد الخطأ في  -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 االمتحانات  الفصلية  -1
 االمتحانات  اليومية  ومشاركة  الطلبة في  محاضرة  المناقشة -2
 الدراسية المواضيع الخاصة  حول    لواجبات اليوميةاعداد  ا-3

 طرائق التقييم    

 االمتحانات  الفصلية  -1
 االمتحانات  اليومية  ومشاركة  الطلبة في  محاضرة  المناقشة -2
  المواضيع الدراسيةالخاصة  حول    واجباتاعداد  ال-3
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 البنية التحتية  .12

 المساعدةالكتاب  المنهجي  والكتب   لكتب المقررة المطلوبةا -1

 محمد احمد كاظم الدكتور تأليف : المادة وخواص الحرارة المراجع الرئيسية )المصادر( – 2

الكتب والمراجع التي يوصى بها ) -أ

 المجالت العلمية , التقارير, .....(
استخدام  المكتبة وشبكة  المعلوماتية للحصول  على  بعض  

 المعلومات  وقدرات الطالب

  موسوعات العلمية لكترونية , مواقع االنترنيت المراجع اال -ب

 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المها -د 

 تنمية  قدرات الطالب  العلمية  فيما  يخص  مفردات  المنهج-1د

 تنمية  قدرات  الطالب  في  حل  االمسائل  العلمية  في  حل  الموضوع-2د

 تنمية  قدرة  الطالب على  تفكيك  وتركيب  دائرة  بسيطة  وابتكارها -3د

 المقرربنية  .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 درجة الحرارة تطبيق اهداف المقرر  6 3
المحاضرة 

 النظرية  

االمتحانات  

واعداد 

  واجباتال

 تطبيق اهداف المقرر  8 5
الحرارة والقانون 

 االول للثرموداينمك
= = 

 = = الغازات تطبيق اهداف المقرر  6 3
 = = السوائل تطبيق اهداف المقرر  6 3

 = = الخواص الميكانيكية = 10 3
 = = الخواص المغناطيسية  = 8 5
 = = الخواص الكهربائية = 8 4
 = = البالزما = 8 4
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