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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 طوزخورماتو-كلية التربية –جامعة تكريت  –التعليم العالي  المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 كثرة العطل الرسمية وعدم انتظام ايام الجدول الدراسي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2018-12-23 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 حث الطلبة على اتمام خطة المساق

 ده زمنياااللتزام بالمفردات الدراسية كمنهاج ضمن خطة دراسية محد

 %15تحديث المفردات من قبل الكادر التدريسي لما اليقل سنويا عن 

 متابعه مدى االلتزام بالخطة الدراسية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
    جة)استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرم    -1أ

 power point -2أ

 ستخدام اللوحة والقلم الجاف -3أ
 عداد الوسائل التوضيحية -4أ
 إعداد تقارير مختصرة لبعض المواضيع - -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 وسائل التوضيح - 1ب 

 كثرة األمثلة – 2ب 

 عدةحل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المسا – 3ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ام التعليم يمكن تصنيف طرائق التعليم والتعلم المعتمدة وفق نظام شمولي يجمع بين نظ

سيما اعتمادنا على الطرائق التي تنتقل بينهما في  الى المتعلم، أو التفاعل بينهما، ووالتعلم الذي يركز عل

 مسار

 ت في عصر المعلوما

 متواصل تسمى طرائق االتصال أو التفاعل، وهي أكثر الطرائق استخداما  

 التعلم بانتقال المعلومات والتغذية الراجعة بين االستا والمتعلم أو بين قطبي المرسل والمستقبل في عملية

 االتصال.

 ة، أو من برنامجوفي ضوء التصنيف التفاعلي للتعليم والتعلم يواصل المتعلم التعلم من إنسان بالمواجه

 حاسوبي، أو من وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة التي انتشرت في حياتنا اليومية.

 كثر شيوعا  فيارائق اإللقائية والمحاضرات وهي ويندرج تحت قطب الطرائق التي تركز على االستا ، الط

 تمع، أو مشاهد.تركز على نقل المعلومة من محاضر إلى مس ا وفي مستوى التعليم العالي كليتن

أكثر من ألفي سنة لم يبدع علوما  وكشوفات جديدة،  اللهاالطرائق االستنتاجية والقياس خولكن شيوع 

 لصعوبة

 والتقنيات المستخدمة داخل الكلية. وتبدو مهارة المتعلم في استخدام الطرائق ء التجربة إجرا

 ميع المواقف والموضوعات.خرى في جتعليمي دون تفضيل الواحدة عن ا المناسبة لكل موقف

ويالحظ أن التنوع في الطرائق مفيد في التعليم والتعلم كما هو مفيد التنوع في تقنيات التعليم، على أن ينظر 

 إلى

 اخرىيضاف إليها طريقة استخدام جهزة والبرامج والطرائق في منظومة واحدة، وقد التقنيات التعليم وا

 لها،

 والتي تدعم أنظمة التدريس.
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 طرائق التقييم      

 زيارات دورية لكافة دروس المراحل -1

 ملئ استمارة الزيارة وتقديمها إلى اللجنة المختصة بالقسم -2

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 طرح األسئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف -1ج         

 ا للفصول الدراسيةطرح أسئلة يقوم الطالب بحله -2ج

 عمل امتحانات سريعة يومية بأسئلة فكرية -3ج

 عمل حلقة تقارير مختصرة يشترك بها طالبين او اكثر لدراسة موضوع يخص مفردات المنهج -4ج 

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 وضع خطة لطرح األسئلة ووضع األسئلة وطرح االمتحانات السريعة اليومية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اعتماد المناقشات الصفية -1

 . حل األسئلة المطروحة2

 . اإلجابة عن االمتحانات السريعة تقيما لمستوى الطلبة3

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 متابعة المصادر الخارجية  -1د

 تهيئة األسئلة الخارجية من تلك المصادر -2د

 متابعة أسلوب المناقشات الصفية -3د

 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعليمية التي تعرض بشكل فيديو على روابط علمية رسمية -4د 

 -2د

 -3د

 -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ضيع الخارجية التي تصب في مجرى أو مسار الموضوعلطرح مثل هذه الموا power point. استخدام 1

 الدراسي مع أسئلتها.
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 طرائق التقييم          

 من خالل الزيارات الدورية من قبل األساتذة اآلخرين للتدريسي المختص وأسلوب طرحه للموضوع ومناقشته
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           ر أو المساقاسم المقر رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 3 الكهربائية والمغناطيسية ELP021 االولى

 3 2 الكهربائية والمغناطيسية ELP032 الثانية

  3 الميكانيك التحليلي AMP043 الثالثة

النظريات  EMR46 الرابعة

 الكهرومغناطسية
3  

     
     
 
 
 
 
 
 

 للتطور الشخصي التخطيط .12

 . أعداد برانمج للمقرر الدراسي لكل مادة دراسية من قبل التدريسي نفسه1
 . متابعة الربانمج بدقة2
 شات الصيفية وتقيم الطلبة سئلة واملناق. أعداد ا3
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 معيار القبول املركزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عتماد على مصادر مأخو ة من جامعات عامليةالا
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

الكهربائية  ELP021 اول 2019 -2018

 والمغناطيسية
 √ √ √ √   √ √ √  √ √   √ √ √ تخصص اجباري

                   
الميكانيك  AMP043 2019-2018 ثالث

 التحليلي

 √ √ √ √  √ √ √ √  √ √  √  √ تخصص اجباري

                   

 EMR46 تخصص اجباري كهرومغناطيسية √  √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 طوز -كلية التربية  وزاره التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 الفيزياء    / المركز علمي القسم ال .2

 الميكانيك التحليلي AMP043الكهربائية والمغناطسية  ELP021 اسم / رمز المقرر .3

EMR46 يات الكهرومغناطسيةالنظر 

 
  أشكال الحضور المتاحة .4

 2018االول / الفصل / السنة .5

 9= 3+3+3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018-12-23 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة) - 1أ

   power point -2أ

 والقلم الجاف استخدام اللوحة -3أ

 إعداد الوسائل التوضيحية -4أ

 إعداد تقارير مختصرة لبعض المواضيع -5أ

 املهارات اخلاصة ابملوضوع-ب 
 وسائل التوضيح – 1ب 
 كثرة اأملثلة  – 2ب 
 حل متارين من الكتاب املقرر ومن املصادر املساعدة – 3ب 

At the end of the courses, students are expected to learn: 

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

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

 ؛البرنامج.
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ

 المعرفة والفهم-1أ  

 استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة (المبرمجة) - 2أ

power point -3أ 

 م اللوحة والقلم الجافاستخدا -4أ

 إعداد الوسائل التوضيحية -5أ

 إعداد تقارير مختصرة لبعض المواضيع -6أ
    
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وسائل التوضيح – 1ب  - 1ب

 كثرة األمثلة – 2ب 

 حل تمارين من الكتاب المقرر ومن المصادر المساعدة – 3ب 

At the end of the courses, students are expected to learn: 
 

understands the periodic properties of the elements. 
. 

ridization and how to use it to 
explain the 

links. 

solutions. 

in 
applications 

  

 -  

     
 لتعلم طرائق التعليم وا     
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 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 سئلة حول المواضيع القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوفاطرح  -1ج         

 طرح أسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية -2ج

 عمل امتحانات سريعة يومية بأسئلة فكرية -3ج

 مختصرة يشترك بها طالبين او اكثر لدراسة موضوع يخص مفردات المنهجعمل حلقة تقارير  -4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 هارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).المهارات العامة والمنقولة (الم -1د

 متابعة المصادر الخارجية -1د

 تهيئة األسئلة الخارجية من تلك المصادر -2د

 متابعة أسلوب المناقشات الصفية -3د

 حث الطلبة على متابعة السلسالت التعليمية التي تعرض بشكل فيديو على روابط علمية رسمية -4د
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 البنية التحتية  .12

 توفري كتب منهجية حديثة مقرة من قبل الوزارة بعد دراستها - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 وبدقة من قبل جلنة علمية رصينة.

 شاشات عرض يف كل القاعات الدراسية للحاجة توفري -2
 املاسة هلا

 اعتماد ااخلتبارات الرقمية و لك بعمل برانمج خاص يدخل -3
 اليه الطالب ويعمل تسجيل وتظهر االسئلة اخلاصة به وجبيب

 عليها وحتسب الدرجة انيا بعد تسجيل اخلروج من صفحة
 ختبار.التبار بعد انتهاء الوقت احملدد لخالا

 المقرر بنية .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    المعرفة والفهم -أ 3 15

استيعاب وفهم  - 1أ

 المادة بما

يخص المفردات 

 المطلوبة

 (المبرمجة)

power point -2أ 

استخدام اللوحة  -3أ

 والقلم

 الجاف

إعداد الوسائل  -4أ

 لتوضيحيةا

 المهارات الخاصة-ب 

 بالموضوع

وسائل  – 1ب 

 التوضيح

 كثرة األمثلة – 2ب 

حل تمارين  – 3ب 

 من الكتاب

المقرر ومن المصادر 

 المساعدة

 الكهربائية والمغناطيسية
 يكانيك الم

 كهرو

 وضع خطة

 لطرح األسئلة

ووضع 

 األسئلة

 وطرح

 االمتحانات

السريعة 

 اليومية

 زيارات -

 دورية لكافة

دروس 

 المراحل

ملئ  -2

 استمارة

الزيارة 

 وتقديمها

 إلى اللجنة

المختصة 

 بالقسم
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  )المصادر(  المراجع الرئيسية  ـ2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مكتبة افرتاضية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 للطالب على شكل مجاميع طيلة فصلي الدراسة وتشجيع تفعيل دور المحاضر الزائر وعمل دورات تدريبية

 التدريب المهني والدراسات الميدانية

 ودوريات وبرمجيات ومواقع الكترونية رسمية مقرة من قبل الوزارة. والندوات توفير ورش عمل

 

 

 
 


