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 دليل قسم الفيزياء 

 

   القسم رئيس  كلمة

 

" Teacher who make Physics boring are criminals" 

Walter Lewin 

 " املعلمون الذين يجعلون الفيزياء مملة هم مجرمون" والتر لوين. 

الفيزياء علم له اليد الطولى على العديد من العلوم، إن لم يكن جميعها، فأينما اتجهنا وجدنا  

العلوم  أن لهذا العلم فضال على علوم الهندسة والطب وتقنية املعلومات وحتى على إخوته من  

 كالرياضيات واالحياء والكيمياء. 

جلي لنا في هذا الوقت أن علم الفيزياء يعاني من أمرين: أولهما ضعف في توصيل صورة  وما هو  

الكتب وبين   في  تعلمه، فما نجده  حسنة ممتعة عنه، والثاني ضعف إقبال وعزوف كبير على 

أسف، وما نريد أن ننبه عليه هنا أن    أدراج املكتبات أكبر بكثير مما هو في أذهان متعلميه وبكل

الفيزياء معلم  عاتق  على  يقع  كبيرا  التربية    ،عبئا  بكلية  الفيزياء  قسم  في  إليه  نسعى  ما  وهذا 

تبسيط   في  والتجارب    ر سيي تو طرابلس  املعامل  بتفعيل  الفيزياء  علم  املناهج  فهم  في  العملية 

الجامعي الكثير من الجهد في التوضيح  وهذه اللبنة توفر على معلمي وطلبة الثانوي و   ،والصفوف

 وهذه واحدة من مواطن الضعف الواضحة. 

 وهللا ولي التوفيق 

 رئيس القسم  

اقة .أ   مروة السائح ضو
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 دليل قسم الفيزياء 

 

 نبذة عن القسم   

 

 طرابلس التابعة لجامعة طرابلس، ويعتبر -هو أحد األقسام العلمية بكلية التربية  الفيزياءقسم 

م، ثم أحد اقسام كلية إعداد املعلمين  1996معهد إعداد املعلمين أحد األقسام الذي كان مع بداية تأسيس 

ب القسم،  عند طال  الفيزياءهم أهدافه رفع مستوى  أن  ، م م 2007، ثم أحد اقسام كلية التربية عام  2004

،  فيزياءمع متطلباتهم في مقررات الوالنهوض باملستوى العلمي والرقي به، وخدمة باقي األقسام بما يتالءم 

 وحدة ) متضمنة عدد  139يمنح الطالب الدارس به درجة البكالوريوس في العلوم والتربية بعد اجتيازه 
 
من   ا

ررات التربوية التي تؤهل الطالب للعمل في مجال  وكذلك بعض املق  ،قررات التخصصية واملقررات العامةامل

وطرق تدريسها، وتطوير البحث العلمي في هذا   الفيزياءس(، ويطمح لفتح املجال للدراسات العليا في  التدري

 . املجال وخدمة املجتمع والبيئة

 رؤية القسم

يسهم في الرقي بالوطن   بنجاح بماالرفع من مستوى الخريجين ليتمكنوا من تأدية مهمة التعليم املنوطة بهم 

.
 
 وعلميا

 
 من خالل قسم متطور تقنيا

 رسالة القسم 

وكذلك أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا   ،إيجاد بيئة مناسبة تساعد على إطالق الطاقات الكامنة في الطالب

 
 
 ومهنيا

 
 إلى التعاون من أجل االرتقاء بقدرات الطالب وبنائهم علميا

 
من خلق جو علمي يدفع بهم جميعا

 للنهوض بالوطن واملواطن. 

 أهداف القسم

 و  خريج تأهيل ال .1
 
 وتربويا

 
.  ايمهنعلميا

 
 ناجحا

 
 ليكون معلما

 الدقيقة واملتكاملة للمفاهيم الفيزيائية.املعرفة الطالب إكساب  .2

 املهارات في مجال الفيزياء من خالل العمل الجماعي.مختلف  الب إكساب الط  .3

 لتطور العلمي السريع في مجال الفيزياء وحثه على مواكبة هذا التطور.تعريف الخريج با .4

 كيفية الربط بين النظرية والتطبيق.  الب تعليم الط  .5

 الفيزياء. في مجال طرق التدريس الحديثة واملتطورة طالب بال زويدت .6

 .مجتمع للو للقسم وللكلية   االنتماء  روح تعزز  عمل  وعالقات  بيئة  وجودعلى   العمل .7

 . قسم سس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي ال أترسيخ ونشر   .8
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 دليل قسم الفيزياء 

  وفرها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات لتنميةتاالستفادة القصوى من اإلمكانيات التي   .9

 مجال الفيزياء وطرق تدريسها.  القدرات املعرفية والبحثية في 

 

 مواصفات الخريج 

 . الفيزياءأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال   .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.  .2

 .فيزياءأن يكون له قدرات على اإلبداع و التطوير في مجال تدريس ال  .3

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة و املستحدثة.  .4

 تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. أن يتمتع بمهارات بحثية  .5

 وقوة اإلقناع والعمل كفريق. والتواصل أن يتحلى بالقدرة على الحوار   .6

 أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع. .7

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .8

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم: 

 

 التدريس القارينأوال: أعضاء هيئة 
 التخصص  الدرجة االكاديمية الدرجة العلمية االسم  ر.م

 نووية الكترونية  أستاذ مساعد دكتوراه  محمد رمضان املهدي الكيالني  .1

 ليزر  أستاذ دكتوراه  حسن إبراهيم محمد األشهب  .2

 بصريات أستاذ مساعد دكتوراه  عمر محمد إبراهيم عامر  .3

 فيزياء شاركأستاذ م دكتوراه  عبد السالم محمد صالح قصيعة   .4

 فيزياء جوامد  أستاذ مساعد دكتوراه  صالح الدين إبراهيم شهوب .5

 فيزياء مساعد محاضر  ماجستير  تهاني عياد صالح العباني  .6

 فيزياء طبية محاضر  ماجستير  عقيلة  محمد الرؤوف عبد . 7

 فيزياء محاضر  دكتوراه  علي رمضان خلف  .8

 فيزياء استاذ مساعد  دكتوراه   محمد  الثومي   9

اقة  10  فيزياء مساعد محاضر  ماجستير  مروة السائح محمد ضو

 : المعيدون نياثا
 فيزياء  موفد في الداخل بكالوريوس حسناء محمد رمضان عامر  . 1

 فيزياء  موفد في الداخل بكالوريوس مروة محمد عمار فيتور  . 2

 فيزياء  موفد في الداخل بكالوريوس عبد هللا حسن عجالةمها  . 3

 فيزياء  موفد في الداخل بكالوريوس بلقيس فرحات . 4
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 دليل قسم الفيزياء 

 

 :الفيزياءلقسم  راسيةدالمقررات ال

 

 الفيزياء قسم
  عدد المقرر  متطلبات الوحدات المقرر  اسم الرمز  ت

  الساعات
 النظري 

  عدد
  الساعات
 العملي

Course Name 

1 PH106L    6 -    1     1عمليفيزياء  

2 PH102  4    4 حرارة وخواص مادة -  

3 PH103  4    3 عامة كهربية -  

4 PH101   4    4 مقدمة في امليكانيكا -  

5 PH104  4    4 صوت وضوء -  

6 PH207L  2 2فيزياء عملي PH103  PH104  - 6  

7 PH305L  2 3فيزياء عملي PH205 PH207   - 6  

8 PH204  4 ديناميكا حرارية PH102   4 -  

9 PH203   ميكانيكاӀ 3 PH101 MM111  4 -  

10 PH206  ميكانيكاӀӀ 3 PH201 PH203  4   

11 PH205 3 كهربية  ومغناطيسية PH103   4 -  

12 PH201  رياضة فيزيائيةӀ 3 MM112   4 -  

13 PH308L  2 البصرياتمعمل متقدم PH304 PH305 PH307 - 6  

14 PH304 3 بصريات PH103 PH104  4 -  

15 PH202  رياضة فيزيائيةӀӀ 3 PH201   4 -  

16 PH303 3 نظرية كهرومغناطيسية PH201   PH205  4 -  

17 PH301  ميكانيكاIII 3 PH202 PH206  4 -  

18 PH307  3 فيزياء ذرية PH202 PH206  4 -  

19 PH302  3 فيزياء الكترونية PH205   4 -  

20 
PH 306L 2 معمل متقدم الكترونية 

PH302 

 

PH305  
- 6 

 

21 
PH405 فيزياء جوامدӀ 3 

PH401 

PH402 

  
4 - 

 

22 PH406 L  2 معمل متقدم الجوامد PH405   - 6  

23 PH401 ميكانيكا الكمӀ 3 PH301   4 -  

24 PH403 فيزياء نوويةӀ 3 PH307   4 -  

25 PH402 3 فيزياء إحصائية PH204   4 -  

26 PH404L   2 معمل متقدم نووية PH403   - 6  

27 PH407   2 طرائق تدريس خاصة EPSY201   2 -  

28 PH400  2 تطبيقات تدريسية PH407   2 -  

29 PH406E 4   - 2 فيزياء الحيوية -  

30 PH410E  4   - 2 الليزر واالطياف -  

31 PH409E  4   - 2 الطاقات املتجددة -  

32 PH411E  4   - 2 اشباه املوصالت -  

33 PH408E  2   - 4 مشروع التخرج -  
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 دليل قسم الفيزياء 

 

 : فيزياءالخطة الدراسية لبرنامج ال

ي 
س

را
لد

 ا
ل
ص

لف
ا

 

رر 
مق

 ال
مز

ر
 

 الـمـقـرر اســـم 

ت 
دا

ح
لو

 ا
دد

ع
 

ت 
عا

سا
ال
د 

عد
 

توزيع 

 الساعات 

رر 
مق

 ال
ع

نو
 

 

ت 
دا

ح
لو

 ا
ع
مو

ج
م

ت  
را

ض
حا

لم
ا

 

ت 
نا

ري
تم

ال
 

ي 
مل

لع
ا

 

ل
ألو

 ا
ل
ص

لف
ا

 

ف 
ري

خ
 

PH101 تخصص - - 4 4 4 مقدمة في الميكانيكا  

1
9

 

PH103  تخصص - - 4 4 3 عامةكهربية  

MM111  جامعي - 2 2 4 3 1رياضة عامة  

CH101 جامعي - - 4 4 3 1كيمياء عامة  

AR103  جامعي - - 2 2 2 1لغة عربية  

EPSY100  كلية - - 2 2 2 علم نفس عام  

EN100  الجامعة - - 2 2 2 1لغة انجليزية  

  19       

ي
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 
ع 
بي

ر
 

PH102   تخصص - - 4 4 4 حرارة وخواص مادة  

2
1

 

PH104  تخصص - - 4 4 4 صوت وضوء  

PH106 
   1فيزياء معمل  

 حرارة ( –خواص مادة   –) ميكانيكا 
 PH101-PH102 تخصص 3 - - 3 1

MM112  جامعي - 2 2 4 3 2رياضة عامة MM101 

CH102  جامعي - - 4 4 3 2كيمياء عامة CH101 

AR104  جامعي - - 2 2 2 2لغة عربية AR100 

AR100   جامعي - - 2 2 2 1دراسات إسالمية  

EPSY101  كلية - - 2 2 2 أصول تربية  
  21       

ث 
ال
لث

 ا
ل
ص

لف
ا

 

ف 
ري

خ
 

PH201   تخصص - - 4 4 3 1رياضة فيزيائية MM102 

2
2

 

PH203 تخصص - - 4 4 3 1 ميكانيكا PH101 

PH205   جامعي - - 4 4 3 كهربية ومغناطيسية PH103 

PH207 
  2فيزياء معمل 

 كهربية ( – ضوء   -) صوت 
 PH103-PH104 جامعي 6 - - 6 2

ST100 جامعي - - 2 2 2 مبادئ اإلحصاء  

CS100  جامعي - - 2 2 2 1حاسب آلي  

EN101  جامعي - - 2 2 2 2لغة انجليزية EN100 

EPSY203  كلية - - 2 2 2 علم النفس التربوي  

PH102P  تخصص 3 - - 3 1 كيمياء معمل  

AR101   جامعي - - 2 2 2 2دراسات إسالمية AR102 

 المقررات الداعمة  
  الساعات عدد المقرر  متطلبات الوحدات المقرر  اسم الرمز  ت

 النظري 
  الساعات عدد

 العملي
Course Name 

1 Mm111  6 4    3 1رياضة عامة  

2 CH101 2    2 1كيمياء عامة -  

3 MM112  3 2رياضة عامة Mm111   3 -  

4 ST100  2    2 إحصاء -  

5 CH102  2 2كيمياء عامة CH101   2 -  

6 CH102P 6 -    1 كيمياء عملي  
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 دليل قسم الفيزياء 

 

ع 
اب
لر

 ا
ل
ص

لف
ا

 

 
ع 
بي

ر
 

PH204  تخصص  - - 4 4 4 ديناميكا حرارية PH102 
2
0

 
PH202  تخصص  - - 4 4 3 2رياضة فيزيائية MM102 

PH305 
 دوائر كهربية () 3فيزياء عملي 

         
 PH205-PH207 تخصص  6 - - 6 2

PH206  4 4 3 2ميكانيكا - -  PH201-PH203 

CS101  جامعي  2 - - 2 2 2حاسب آلي CS100 

EPSY201  كلية  - - 2 2 2 أسس مناهج  

EPSY202  كلية  - - 2 2 2 طرق تدريس عامة  

EPSY200 كلية  - - 2 2 2 علم نفس االرتقائي  

س 
ام

خ
 ال

ل
ص

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

PH307 تخصص  - - 4 4 3 )حديثة( فيزياء ذرية 
PH202-PH205-

PH206 

1
5

 

PH407  كلية  - - 2 2 2 الفيزياء طرق تدريس  

EPSY302 كلية  - - 2 2 2 طرق بحث تربوي  

PH302  تخصص  - - 4 4 3 فيزياء الكترونية PH202-PH205 

PH304 تخصص  - - 4 4 3 بصريات 
PH101-PH103-

PH104 

AR105  كلية  - - 2 2 2 3لغة عربية AR104 

س 
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

 

ع 
بي

ر
 

PH308L  تخصص  6 - - 6 2 معمل متقدم بصريات 
PH304-PH305-

PH307 

1
7

 

PH403 تخصص  - - 4 4 3 1 فيزياء نووية  

EPSY301   كلية  - - 2 2 2 القياس والتقويم ST100 

EPSY303  كلية  - - 2 2 2 وسائل تعليمية EPSY202 

PH303  تخصص  - - 4 4 3 نظرية كهرومغناطيسية PH201 

PH301 تخصص  - - 4 4 3  3 ميكانيكا  
 AR106  كلية  - - 2 2 2 4لغة عربية AR105  

ع 
اب
س

 ال
ل
ص

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

PH306L  )تخصص  6 - - 6 2 معمل متقدم )الكترونية PH302-PH305 

1
4

 

PH405 تخصص  - - 4 4 3 1فيزياء جوامد 
PH307-PH401-

PH402 

PH400  تخصص  - 2 2 2 2 تطبيقات تدريسية PH407 

EPYS401  كلية  - 2 2 2 2 صحة نفسية  

PH401   تخصص  - - 4 4 3 ميكانيكا الكم PH202-PH301 

PH404L  )تخصص  6 - - 6 2 معمل متقدم )نووية PH403  

          
ن 

ام
لث

 ا
ل
ص

لف
ا

 

ع 
بي

ر
 

PH403 تخصص  - - 4 4 3 فيزياء إحصائية PH401 

1
3

 

PH406L )تخصص  6 - - 6 2 معمل متقدم )جوامد PH405 

EPYS402  كلية  4 - - 4 4 تربية عملية  

PH408E )تخصص  4 - - 4 4 مشروع التخرج )أو مادتين اختياريتين  

         

ية 
ار

تي
خ

ال
 ا
اد

و
لم

ا
 

PH413E  2 2 2 2فيزياء الحالة الصلبة - -  PH405 

 PH410E  2 2 2 الليزر وتطبيقاته - -   

PH409E  2 2 2 طاقة شمسية - -   

PH411E 2 2 2 2 فيزياء نووية - -  PH403  

PH414E  2 2 2 تلوث بيئي - -    
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 دليل قسم الفيزياء 

   التقويم والقياس 

  طرق التقييم( 1

 مالحظات النسبة املئوية  )األسبوع(  تاريخ التقييم طرق التقييم  ت

 + عمليتحريري  % 25 سبوع الخامساأل  األول  امتحان نصفي 1

 + عمليتحريري  % 25 سبوع العاشراأل  تحان نصفي ثاني ام 2

 + عمليتحريري  % 50 نهاية الفصل نهائي امتحان  3

  % 100 درجة 100 املجموع             

 جدول التقييم: ( 2

 )التقييم( تاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم

 االسبوع الخامس + عملي+ شفوي تحريري  التقييم األول 

 االسبوع العاشر تحريري+ عملي+ شفوي  التقييم الثاني 

 سبوع الخامس عشر والسادس عشر األ  تحريري+ عملي+ شفوي  التقييم النهائي 

                

 نظـام التقييم والتقويم:

يجب على الطالب متابعة دروســـــه النظرية والعملية وال يحق له دخول االمتحان النهائي في أي مادة  •

وال يعفى من   ،% ويعطى درجة صـــــــفر في  االمتحان النهائي لتلك املادة 25تزيد نســـــــبة ييابه ف ها على  

 احتسابها في معدله.

 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

التدريس بمتابعة يياب الطالب كل حسـب تخصـصـه، وتطبق عقوبة الغياب بعد يقوم عضـو هيئة  •

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.

يتم تقدير تحصيل الطالب في كل مقرر وفق النسب املئوية والتقديرات التالية على أن تقرب كسور  •

 الدرجة النهائية إلى أقرب عدد صحيح.

 التقدير النسب املئوية أو الرمز

 ممتاز  % فأكثر 85من 

  %  85% إلى أقل من  75من 
 
 جيد جدا

 جيد %  75% إلى أقل من  65من 

 مقبول  %  65% إلى أقل من  50من 

 ضعيف  %  50% إلى أقل من  35من 

  % 35أقل من 
 
 ضعيف جدا

 في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة  •
 
 % من مجموع درجاته في املادة. 50يعد الطالب ناجحا
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يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراسـ ي على حدة، وتحسـب الدرجة النهائية على أسـاس أعمال السـنة   •

 %. 50% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة 50بنسبة 

يتولى أســـــــتاذ املادة تقييم وترـــــــحيح أوراق االمتحانات وعليه إعادة أوراق اإلجابة لقســـــــم الدراســــــة   •

واالمتحانات بالكلية مرــــحوبة بنســــخة واضــــحة من أعمال الســــنة ودرجات نهاية الفصــــل وال يجوز 

 إتالف أوراق اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج. 

ـــــــرة  دقيقـة  من بـدايتـه، كمـا ال ال يســــــــــــمح للطـالـب بـدخول االم • ـــ تحـان النهـائي بعـد م ــــــــــــ ي خمس عشــ

 يسمح بالخروج من االمتحان قبل م  ي نصف الوقت من بدايته.

يســـــــلم أســـــــتاذ املقرر نتائج االمتحانات شـــــــاملة ألعمال الســـــــنة واالمتحانات النهائية لرئيس القســـــــم   •

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.

 يب عن االمتحان:التغ (1

إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي ألية مادة  يعطى درجة صفر في ذلك االمتحان على إن يعاد له 

 االمتحان في حالة الغياب لظروف قاهرة وبقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من القسم املختص. 

 مراجعة النتائج: (2

املوضــــــــــــوعيـة ألوراق إجـابتـه في املواد التي رســــــــــــب ف هـا على أال  يجوز للطـالـب التقـدم بطلـب املراجعـة   •

 مادتين وفق اإلجراءات والضوابط التالية:ـ لى تزيد ع

أســبوعين من إعالن   لى أن يقدم طلب املراجعة إلى قســم الدراســة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد ع •

 النتيجة النهائية.

اح من قســـــم الدراســـــة واالمتحانات تشـــــكيل لجنة  يتولى عميد الكلية أو من ينوب عنه بناء على اقتر  •

املراجعة من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس على األقل، وال يشترط أن يكون أستاذ املادة من بينهم 

 حسب الالئحة العامة.

على الطالب االلتزام بمتابعة املحاضــــــرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحور وتجارب أو  

 أوراق عمل.

 :حضور االختبارات واالمتحانات (3

 على كل طالب حضور االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر املسجل به في كل فصل والتقيد بما يلي:

 اصطحاب بطاقة التعريف التي توضح أنه مسجل في ذلك الفصل. •

لكتـابـة أو  يحظر على الطـالـب املتقـدم لالمتحـان اصــــــــــــطحـاب أي كتـاب أو ورقـة ولو ـكانـت خـاليـة من ا •

كما يمنع اصــــــطحاب أو اســــــتخدام الهواتف    ،الحاســــــبات املبرمجة عدا ما يســــــمح به أســــــتاذ املقرر 

 املحمولة داخل مكان االمتحان.

ــأنــــه اإلخالل بنظــــام  • ـــ ـــــ ـــ يحظر على الطــــالــــب التحــــدر أثنــــاء االمتحــــانــــات أو القيــــام بــــأي عمــــل من شــ

 االمتحانات.

اقبة والصــــــــــادرة من الكلية أو لجنة االمتحانات التقيد بالتعليمات املنظمة لســــــــــير االمتحانات و  • املر

اقبين بقاعة االمتحانات، وكذلك مالحظات أستاذ املقرر. اقبة واملر  واملر

 التقيد  بالتشريعات النافذة واملنظمة لسير الدراسة واالمتحانات الصادرة عن جهات االختصاص.  •
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 التربية العملية

 

، يقوم الطالب بتنزيل مقرر التربية العملية في  جميع املقررات  إتمامفي الفصل الثامن أو بعد  

 املنظومة، ويتبع الخطوات التالية:

 كثر. يحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على األ  (1

للطالب يتم تعيين مشرف تخصص ي من القسم، مع مشرف تربوي من قسم التربية وعلم النفس  (2

 من قبل منسق التربية العملية للكلية. 

و ثانوي من عدة مدارس يعرضها منسق التربية  أ ساس ي أ يقوم الطالب باختيار مدرسة تعليم  (3

 العملية له، ليجري ف ها التدريب العملي. 

 سابيع، يعلن عنها منسق التربية العملية للكلية. أ  6مدة التربية العملية  (4

ن مع  ادرسة التدريب العملي، إذا كان عند الطالب مقرر أو مقرر جازة من م إيحق للطالب يوم  (5

 التربية العملية.  

 يتم تقييم الطالب كما هو موضح بالجدول التالي:  (6

 

 النسبة الدرجة املشرف

 % 40 40 التربوي 

 % 50 50 التخصص ي

 % 10 10 مدير املدرسة 

 % 100 100 املجموع

التخصص ي، نموذج  اإلشرافيتم تقييم طالب التربية العملية باستخدام نموذج معد )نموذج  (7

 التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب(  اإلشراف 

على الطالب االطالع على دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعلق بنظام التربية العملية بالكلية،  (8

 من قوانين ولوائح وتعليمات. 

  التخرج: مشروع          

 

(، ويقدمه للقسم كمقترح، ثم يجري  فيزياءأو تدريس الفيزياء  يختار الطالب موضوعا علميا )في مجال ال 

عن املوضوع بحثا علميا متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي الرحيح بما في ذلك تحديد املشكلة،  

البحث،   فائدة  تحليلها،  البيانات،  البحث،  جمع  نتائج  البحث،  موضوع  عن  السابقة  الدراسات 

التوصيات، ... الخ، و الغرض من مشروع التخرج هو تدريب الطالب على إجراء البحور في مجاله عبر  

 تطبيق الطالب ملفاهيم و مبادئ درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في القسم. 

 حيث يتبع الطالب الخطوات التالية:

 يقوم الطالب باختيار مشرف ملشروعه حسب مقترح بحثة. جميع مقرراتهالطالب   إتمامبعد  (1
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افقة علية.  (2  يقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون مع مشرفه ملجلس القسم ملناقشته و املو

مدة مشروع التخرج فصلين دراسيين ) مشروع مبدئي في الفصل السابع، مشروع نهائي ومناقشة   (3

 الثامن(. املشروع في الفصل  

يشكل لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخدام نموذج   (4

 تقييم مشروع تخرج. 

 أو يستبدل املشروع بتنزيل مقررين اختياريين بدال عنه.  (5

 

 االكاديمي: اإلشراف   

أعضاء هيئة التدريس  ، يتم تسمية مشرف أكاديمي له، وهو أحد فيزياء عند تسجيل الطالب لقسم ال

 القارين بالقسم. 

 يقوم املشرف األكاديمي باملهام التالية: 

 على الطالب أكاديميا من الفصل األول إلى التخرج.  اإلشراف  (1

 مساعدة الطالب على معرفة اللوائح و نظام الدراسة واالمتحانات بالقسم.  (2

 ارشاد الطالب عند تنزيل املقررات الدراسية كل فصل دراس ي.  (3

 يقاف القيد. إضافة و سقاط واإل يع على نماذج اإل التوق (4

 كاديمي للطالب كامال، بمساعدة الطالب. لف األاملاالحتفاظ ب (5

يلتزم الطالب بسحب كشف الدرجات وورقة التنزيل للمقررات الدراسية لكل فصل وتسليمها  (6

 كاديمي. للمشرف األ
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 واالمتحانات نظام التسجيل والدراسة 
 

 بعض التعريفات المهمة: أوال: 
 

 المقررات الدراسية: 

 

ولها صـــــفة التدرج العلمي املنهمي فيما بينها، وتكون دراســـــة بعض  ،املقررات الدراســـــية متســـــلســـــلة ومتكاملة

 على مقررات ســابقة يتعين اجتيازها بنجاح، وال يســمح للطالب باالنتظام في دراســة  
 
املقررات معتمدة أســاســا

  مقرر مـا إال إذا اجتـاز بنجـاح املقررات الـدراســــــــــــيـة الســــــــــــابقـة التي يعتمـد عل هـا املقرر املـذكور، وتتولى أقســــــــــــام

افقة رئيس القســـم املختص،   الكلية توضـــيح ذلك في جداولها الدراســـية، ويســـتث ى من ذلك بعض املواد بمو

 وعميد الكلية.

 : الفصل الدراسي

 جامعال  عامال 
 
ي فصالن رئيسيان وفصل صيفي واحد إن وجد، ومدته الزمنية ال تقل عن ستة عشر أسبوعا

 وتدخل من ضمنها فترة االختبارات النهائية.تدرس على مداها املقررات الدراسية 

 : الوحدة الدراسية

هي املحاضـرة النظرية األسـبوعية التي ال تقل مدتها عن سـتين دقيقة أو الدرس العلمي أو امليداني الذي ينفذ  

 بمحاضــرتين نظريتين.

 : اإلنذار العلمي

 %. 50عن الحد األدنى وهو هو اإلشعار الذي يوجه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي 

 :  درجة أعمال الفصل

هي الــدرجــة املمنوحــة لاعمــال التي تبين التغير الــذي حــدر في مســــــــــــتوى الطــالــب خالل الفصـــــــــــــل الــدراســــــــــــ ي  

وتشــــــــــــمـل: االختبـارات الشــــــــــــفهيـة أو العمليـة أو التقـارير أو البحور أو االختبـارات التحريريـة، ويخطر الطـالـب  

 بدرجته.

 :  االختبار النهائي

 اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.   

 :  الدرجة النهائية

 إل ها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.
 
 هي مجموع درجات أعمال الفصل مضافا

   التقدير:

 مقرر.هو وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة التي حصل عل ها الطالب في أي 
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  المعدل التراكمي:

هو خارج قســـــــمة مجموع النقاط التي حصـــــــل عل ها الطالب على مجموع الوحدات التي درســـــــها منذ التحاقه 

 بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

   التقدير العام:

 الكلية.هو وصف مستوى التغير الذي حدر في  الجانب العلمي للطالب خالل فترة دراسته في 

  السجل العلمي:

هو بيان يوضــح ســير الطالب الدراســ ي، ويشــمل املقررات التي درســها في الفصــول الدراســية برموزها وأرقامها  

ــافـة إلى املقر  ـــــ ـــ رات التي  وعـدد وحـداتهـا، والتقـديرات، كمـا يوضــــــــــــح املعـدل العلمي، وبيـان التقـدير العـام بـاإلضــ

 عودلت للطالب املنتقل. 

 التسجيل والقبول والقيد:: نظام  نياثا  
  

  

 شروط القبول:

 على الشــهادة الثانوية العامة أو أي شــهادة أخرى تعادلها حســب النســبة املعتمدة   •
 
أن يكون حاصــال

 للقبول وأال يكون قد م  ى على حصوله على الشهادة أكثر من ثالر سنوات من  تاريخ التخرج.

 على متابعة  •
 
 صحيا

 
 الدراسة في تخصصه املريوب.أن يكون قادرا

 تقديم املستندات األصلية املطلوبة التي تحددها إدارة الجامعة. •

 أال يكون قد سبق فصله من الدراسة في الكليات أو الجامعات. •

وللكلية الحق في تحديد شــــــــروط ومواصــــــــفات معينة للقبول تتعلق بالمــــــــخصــــــــية أو إجراء امتحان  •

 املتقدمين مع مراعاة ما يجب أن يتوفر في املعلم من شروط ومواصفات.قبول للمفاضلة بين 

 

 طرابلس وفقاً لما يلي:ـ -يجوز للطالب االنتقال إلى كلية التربية 

 من الكلية أو الجامعة املنقول منها ألي سبب كان. •
 
 أال يكون الطالب مفصوال

حتويات هذه املقررات على أن تكون أن يلتزم بتقديم املســـتندات املتضـــمنة املقررات التي درســـها وم •

 معتمدة من الكلية أو الجامعة املنتقل منها.

 طرابلس. -يلتزم الطالب املنتقل بقضاء أربعة فصول دراسية للتخرج من كلية التربية •

• .
 
 أو جزئيا

 
 يجوز للكلية قبول املقررات التي سبق للطالب دراستها أو رفضها كليا

افقة مجلس الكلية.يجوز للطالب االنتقال من الكلي •  ات املناظرة أو األخرى بعد إجراء املعادلة ومو

 بليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة دراســــته   •
 
أن يكون املتقدم للدراســــة بالكلية من يير الليبيين مقيما

 للشروط املتعلقة باملؤهل الذي يريب في الحصول عليه.
 
 بالكلية، ومستوفيا

فع رســـــــــــوم نفقات الدراســـــــــــة وفق اللوائح املعمول بها  مع األخذ في أن يلتزم الطالب  يير الليبيين بد •

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة باملثل.
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في الطلبات  تتنشـأ بالكلية لجنة علمية مختصـة ملعادلة مؤهالت الطالب املنتقلين إل ها، وعل ها الب •

 في أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 إجراءات التسجيل:

تبدأ إجراءات التســـجيل باتصـــال الطالب بمشـــرفه الســـتطالع رأيه واالســـترشـــاد بهديه فيما اختاره من مواد، 

 تنزيل املقررات في منظومة الدراسة واالمتحانات.وعلى الطالب أن يستكمل 
 

 : الفيزياء : نظام االنتقال من وإلى قسم ثالثا
 

يقتصــــــــــــر انتقـال الطالب بـالكليـة من قســــــــــــم لخر على الطالب املســــــــــــجلين بـالفصــــــــــــل األول والثـاني فقط وملرة  

افقـــة    إال بعــــد مو
 
واحــــدة، على أن يتقــــدم الطــــالــــب بطلــــب كتــــابي يحــــدد أســــــــــــبــــاب االنتقــــال، وال يعــــد منقوال

بداية الفصــــــل    القســــــمين املعنيين عن طريق قســــــم الدراســــــة واالمتحانات، وفي مدة أقصــــــاها أســــــبوعان من

 الدراس ي، وتحسب فترة الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة. 
 

 ضافة للمقررات سقاط واإل: قواعد التنزيل واإلرابعا
 

 

 :  الحد األعلى و األدنى لوحدات التسجيل

 عند التسجيل يراعى التي:

( وحدة دراســـــية كحد أعلى وال يقل  22اثنتين وعشـــــرين )  لى يســـــمح للطالب بالتســـــجيل بما ال يزيد ع •

( وحدة دراســـية بعد 25( وحدة دراســـية كحد أدنى ويجوز رفع الحد األعلى إلى ) 12عن اثنتي عشـــرة ) 

افقة القســـــم العلمي املختص ملن يكون متوســـــطه التراكمي أعلى من   %، أو في حالة الفصـــــل  75مو

 الدراس ي األخير لتخرج الطالب.

ثنائية يقبلها القســم يجوز للطالب التســجيل في أقل من الحد األدنى ألي فصــل دراســ ي  لظروف اســت •

و ال يحتسـب هذا الفصـل من ضـمن مدة الدراسـة املحددة باملادة، وكذلك يجوز للطالب في الفصـل  

 األخير تسجيل ما تبقى له من وحدات وإن قلت عن الحد األدنى املسموح به.
 إسقاط المقررات:

ذلـك  لى الحـد األدنى أن ينســــــــــــحـب فيمـا زاد ع لى الـذي جــــــــــــجـل بمقررات يزيـد مجموع وحـداتهـا عيجوز للطـالـب 

ــتاذ املشــــرف، وإدارة القســــم العلمي املختص وفق النموذج املعد   افقة األســ الحد بشــــرط أن يحصــــل على مو

 لذلك على أن يتم اإلسقاط في موعد أقصاه أسبوع بعد إجراء االمتحان النصفي األول.

 يقاف القيد  واالنقطاع عن الدراسةإ: خامسا
 

 
   وقف القيد:

ــلين دراســـــــــيين طيلة فترة   يجوز للطالب املســـــــــجل بالفصـــــــــل الدراســـــــــ ي وقف قيده بما ال يتجاوز فصـــــــ

افق مع  دراســــــــــــتــــه وفق النموذج املعــــد لــــذلــــك، وفق البرنــــامج الزم ي املعتمــــد من الكليــــة وبمــــا يتو

 التشريعات النافذة.
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 االنذار والفصل من الكلية: دساسا

 
 :إنذار الطالب

   -ينذر الطالب في الحاالت التالية:

 الدراس ي. إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان مدة أربعة أسابيع في الفصل     •

 إذا تحصل على تقدير عام )ضعيف( بنهاية فصلين دراسيين.     •

 فصل الطالب:

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:     •

 في نهاية أي فصلين دراسيين.     •
 
 إذا تحصل على معدل عام ضعيف جدا

 إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر شرعي.     •

 لحد األقص ى ملدة الدراسة املقررة. إذا استنفد ا     •

تـأديبي  إذا ارتكـب أحـد األفعـال املنصــــــــــــوص عل هـا بالئحـة الـدراســـــــــــــة واالمتحـانـات وصـــــــــــــدر بحقـه قرار       •

 يق  ي بفصله.
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 المخالفات العقوبات التأديبية 

 

 وال: المخالفات التأديبية أ

 
  يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:ال

 االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة. •

افق التابعة لها.  •  االعتداء على أموال الجامعة أو املر

 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات. •

 ارتكاب أي سلوك مناف لاخالق. •

 

 جراءات التأديب إو ثانيا: العقوبات التأديبية

 

 :يتكون نظام الثواب للطالب من النقاط التالية :نظام الثواب (أ

التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع الطالب لتوصيل صوتهم وشكواهم   •

 وتظلماتهم واحتياجاتهم ملسؤولي الكلية. 

كاديمي، رشاد الالتركيز على توفير خدمات الدعم التعليمية للطالب وبرنامج اإل  •

 خالل االهتمام بعيادة الكلية واملقهى واملطعم. واالهتمام برحة الطالب من 

افز املادية و املعنوية للطالب مثل توفير  • للتعامل مع   آلية التأكيد على الحو

 الطالب املتفوقين واملوهوبين واملبدعين.  

 :يتم معاقبة الطالب عند قيامه باملخالفات التية  نظام العقاب: (ب

 وداتها. التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموج •

ه ئممارسة العنف والشروع فيه داخل الكلية ضد عضو هيئة التدريس أو زمال  •

 الطالب. 

 الغش أو محاولة التعدي على نظام سير الدراسة و االمتحانات بالكلية.   •

 خالقيات العامة بالكلية.املمارسات املخلة بالداب واأل  •

مره أقواله ودفاعه بوجود ولي أ إلى ال بعد االستماع إ ال يتم توقيع العقوبة على الطالب   :العقوبات  ( ج

 مام لجنة التأديبية التي تشكل من قبل الكلية، والعقوبات هي: أ

 و كلها. أ يحرم الطالب من دخول االمتحانات في بعض املقررات  •

 يحرم الطالب من الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر.  •

املخالفات املنصوص   ىحد إ نهائيا من الكلية في حالة تكرار  يتم فصل الطالب •

 .  ها في نظام العقوبات وبشكل متعمدعل 
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 التوصيف المصغر للمقررات

 
 

   (:CH101)  1كيمياء عامة 

الدولية القياس  وحدات  التالية:  املواضيع  لدراسة  املقرر  هذا  الكيميائي    - يهدف  التركيب  - الحساب 

 الذري والجدول الذري. 

 : (CH102)  2كيمياء عامة 

 املحاليل.  –تزان الكيميائي اال  –يهدف هذا املقرر لدراسة املواضيع التالية: الغازات 

  (CH102Pعملي )  2كيمياء عامة 

 . هذا املقرر بتدريب الطالب على إجراء الكشف عن الشقوق القاعدية والحامضيةيختص 

 ( PH101 ) نيكاامقدمة في الميك

والدائرية،   الخطية  الحركة  قوانين   ، األبعاد   ، الوحدات   ، الفيزيائية  )الكميات  الفيزياء  أساسيات  دراسة 

امليكانيكا  فرع  لدراسة  تمهيد  وهو  الحركة،  وكمية  والطاقة  الشغل  العزم،  وتطبيقاتها،  نيوتن  قوانين 

 الكالسيكية.  

 (: PH102)حرارة وخواص المادة 

وت الحـــرارة  التوتر  دراســـــــة  الضغط،  )الكثافة،  املادة  خــواص  الحرارة،  انتقال  الحراري،  التمدد  حويالتها، 

 السطحي، الخاصية الشعرية، املرونة، املوائع في حالة السكون وفي حالة الحركة. 

 (: PH103)  1كهربائية عامة 

التيار والجهد واملقاومة، قانون   ،  دراسة أساسيات الكهربية )املجال الكهربي،  أوم، املقاومات وتوصيالتها 

 السعة الكهربية ، املكثفات وتوصيالتها(. 

 : (PH104) صوت وضوء

 دراسة الحركة املوجية، الصوت والضوء االنتشار، الخواص، قانوني االنعكاس واالنكسار. 

 (: PH106L) 1فيزياء معمل 

 املادة بعد دراسة املقررات النظرية. يقوم الطالب بإجراء التجارب الخاصة بامليكانيكا والحرارة وخواص 

 (: MM111)  1رياضة عامة 

للمجموعات واملتباينات املقرر دراسة عامة  النهايات، االتصال  ،  يدرس  االستمرارية،    -العالقات والدوال، 

نظرية رول    –بعض نظريات االستمرارية، التفاضل )االشتقاق(، التطبيقات )الدوال التزايدية والتناقصية  

املتوسطة    – القيمة  والصغرى    – نظرية  العظمى  االنقالب    –النهايات  نقاط  والتحدب  رسم    –التقعر 

 املنحنيات(.  

     : (MM112) 2 رياضة عامة

الدوال املثلثية العكسية  –التكامل يير املحدود بعض األمثلة السهلة    -يدرس هذا املقرر التكامل املحدود  

تطبيقات    –طرق التكامل    –تفاضالتها    –الدوال الزائدية    –الدوال األسية    –الدوال اللوياريتمية    –

 التكامل . 

 (: PH201)  1رياضة فيزيائية

 املحددات واملصفوفات ، املتسلسالت ، املعامالت التفاضلية الخطية. دراسة 
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 (: PH202) 2 رياضة فيزيائية

 فوريير.  دراسة تحليل املعادالت التفاضلية الجزئية ، التحويالت التكاملية ، تحويالت البالس و 

 (: PH203) 1نيكا اميك

التصادم   األجسام،  ملجموعة  الحركة  وكمية  الكتلة  ومركز   ، األجسام  ملجموعة  الحركة  ديناميكا  دراسة 

 ديناميكية الحركة الدائرية.  

 : (PH204)ديناميكا حرارية 

 دراسة  قوانين الديناميكا الحرارية ، الشغل والطاقة ، السعة الحرارية ، األنتروبي. 

 (: PH205)كهربية ومغناطيسية 

دراســة املجــــاالت املغناطيسية ، و قوانين )بيو سافار، أمبير، جـــاوس ، فاراداي، لنز( الحثية ، دوائر التيار  

 املتردد. 

 (: PH206) 2نيكا اميك

 دراسة الحركة الخطية والدائرية، القصور الذاتي، العزم الزاوي، الحركة االهتزازية. 

 (: PH207L)فيزياء معمل 

 يختص هذا املقرر بدراسة التجارب املتعلقة بالصوت والضوء والكهربائية بعد اجتياز املقررات النظرية.  

 (: PH301) 3نيكا اميك

وصف ديناميكية الحـركة لجسم تحت تأثير قــوة متغيرة ، الجاذبية ، معادلة الحركة تحت تأثير قوة مركزية ، 

 الجرانج  ديناميكا الجسم الجاس ي.    كيبلر، الحركة في أنظمة إحداثيات متحركة ، معادالت هاملتون و معادلة  

 (: PH302)إلكترونية 

 ، الدوائر املتكاملة ، الدوائر الرقمية. الترانزستور دراسة أشباه املوصالت، الصمام الثنائي ، 

 (: PH303)نظرية الكهرومغناطيسية 

الكهربي لتوزيعات المحنة املختلفة ، كثافة الفيض الكهربي وقانون جاوس  االستقطاب،  دراســـــة املجال  

 السعة والطاقة، املجال املغناطيس ي. 

 (: PH304)بصريات طبيعية 

 دراسة معادلة املوجة في ثالثة أبعاد ، الضوء كموجة كهرومغناطيسية ، معادالت ماكسويل  

 يزياء الليزر. التداخل، الحيود ، االستقطاب ، مقدمة لف

 (: PH305L) 3معمل فيزياء 

  LCRتعيين تردد الرنين لدائرة     LC  ،LR( تحقيق قانون أوم في دوائر  ACإجــــراء تجارب على دوائر التيار املتردد ) 

على التوالي والتوازي، قياس التردد واإلشـارة ملوجة جيبيه بواسطة الراسم االهتزازي، قياس الفرق في الطـــــور  

دوائر   في  إشارتين  الراسم    RC  ،RLبين  باستخدام  املتردد  التيار  دوائر  في  للجهد  كيرشوف  قانـــــــون  تحقيق 

 االهتزازي . 

 (:PH 306Lمعمل متقدم إلكترونات )

دراسة خصائص الصمام الثنائي، صمام زينر، صمام النفق، دراسة تطبيقات الصمامات الثنائية دراسة  

 تطبيقات الترانزستورات، دراسة الدوائر املتكاملة والبوابات املنطقية .  

 (:PH307فيزياء حديثة )ذرية(  )

طوم نموذج  رذرفورد،  )نموذج  الـــــذري  التركيب  الخاصة،  النسبية  األسود،  النظرية  الجسم  إشعاع  سون( 

 ( )الشك(  الاليقين  مبدأ  السينية،  األشعة  املادة،  في  اإلشعاع  هايزنبيرج Debroglieتفاعل  مبدأ   ،)

 (Heisenberg  .مقدمة امليكانيكا الكم ) 
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 (:PH308Lمعمل متقدم بصريات )

وباستخدا الثنائي  فرينل  منشور  باستخدام  الصوديوم  لضوء  املوجي   الطـــــول  التداخل  تعيين  مقياس  م 

مليكلسون، تعيين الطول املوجي لضوء أحادي اللون باستعمال مقياس التداخل لفا بري بيرو، تعيين الطول  

 ( ( لإللكترون، تعيين ثابت  m/eاملوجي لضوء الصوديوم بواسطة أهداب الحيود. تعيين المحنة النوعية 

 (، تعيين ثابت بالنك باستخدام الخلية الكهروضوئية. Rydbergرايدبرج ) 

 (:PH401نيكا الكم )اميك

ميكانيكا املوجات ،معادلة املوجة لشرود نجر في بعد واحد وفي ثالثة أبعاد الجسم الحر، الجسيم في صندوق،  

اإللكترون،  لتدويم  باولي  نظرية  الزاوي،  التدويم  عزم  الزاوي،  العزم  كمية  املركزية،  الزاوي    القوى  العزم 

 الكلي، التدويم املغناطيس ي املجاالت املغناطيسية الخارجية وتأثير باشين.  

 (:  PH402فيزياء إحصائية )

اإلحصائية   الجسيمات   , اإلحصائية  الثيرموديناميكية  ,قوانين  واالحتماالت  اإلحصائية  الطرق  دراسة 

 للكميات التيرموديناميكية ,الطرق اإلحصائية وتطبيقاتها.  

 (:PH403) 1يزياء نووية ف 

تغطي هــذه املــادة النواة الــذريــة، الكتــل الــذريــة، طــاقــة الترابط، النمــاذج النوويــة، نموذج القطرة الســـــــــــــائلـة  

نموذج البصــــــــلة، النشــــــــاط اإلشــــــــعاعي، االنحالل، مخطط االنحالل، قانون االنحالل اإلشــــــــعاعي، متوســــــــط 

اإلشعاع  تعريفات، النظائر، األويزبار األيزوتون، األيزومار نصف العمر، وحدات النشاط اإلشعاعي، مصادر  

ـــــــعاعي، التفاعالت   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــعاع الطبيعي، النمو واالنحالل اإلشعاعي، واالستقرار اإلشـــ ــــــــــ املتسلسالت ذات اإلشــــــــ

النووية/معادالت التفاعل، عالقات التوازن احتماليـة التفاعل، معدالت التفاعل، معادلة القيمة تفاعالت  

اع مع املادة. اإللكترونات، الجسـيمات الثقيلة للنيوترونات ألشـعة جاما واألشـعة السـينية. الكواشـف  اإلشـع

اإلشـــــعاعية/الكاشـــــف البســـــيط ، الكاشـــــفات الغازية، الوميضـــــية، أشـــــباه املوصـــــالت النيوترونات الســـــريعة  

 والبطيئة.

    ): PH404L معمل متقدم نووية  )

منطقة     -مستوى جايجر، ج  -بداية منطقة جايجر، ب  -مولر وإيجاد التي: ا  -دراسة مميزات انبوبة جايجر

جهد التشغيل، قياس عمر النصف لعنصر مشع، قياس زمن التحليل لعداد جـايجر وتحقيق    -د التفريغ،

 اإلحصائي لعّد النشاط اإلشعاعي.  قانون التربيع العكس ي ومقارنة الشدة النسبية ملصدرين، والتحليل

 (:PH405) 1فيزياء الحالة الصلبة  

النوعية،   الحرارة  املرنة،  املوجات  الشبيكة،  اهتزاز  البلورات،  في  الروابط  أنواع  البلورية،  التركيبة  دراسة 

 النظرية الكالسيكية، نموذج اينشتاين، نموذج ديباي، الفوتون وحركة الشبيكة. 

 (:PH406 Lمعمل متقدم جوامد )

تحديد   متجانسة،   ملادة  املغناطيسية  االستجابــــــة  تحديــــد  للمنح ى،  اليونة  تحديد  التخلف،  منح ى  رســـم 

)طريقة   السقـــوط  وزاوية  السينية  األشعة  شدة  بين  العالقة  دراسة  التشبع،  تيار  بمقياس  الطاقة  فجوة 

Deby-Seherec   . دراسة تأثير هول، الخلية الشمسية ،) 

   (:PH407يس خاصة  )طرائق تدر

 ملقرر التربية امليدانية في تدريس العلوم. ويركز على اكتساب الطالب أهم الحقائق  
 
 نظريا

 
يعد هذا املقرر أساسا

املرحلة   في  العلوم  تدريس  وطرائق  واستراتيجيات  ووسائل  أساليب  بأهم  املتعلقة  واملهارات  واملفاهيم 

وسطة.  كما يهتم هذا املقرر  بالتعرف على طبيعة  املتوسطة ومرحلة التعليم األساس ي والفيزياء في املرحلة  املت
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والتعرف على كفايات    -العلم وفلسفته، والتعرف على األهداف العامة والخاصة في تدريس العلوم والفيزياء  

التعرف    - اكتساب مهارة التخطيط للدروس اليومية في دروس الفيزياء    - معلم الفيزياء التدريسية األساسية  

تدر  طرق  أبرز  خاص  على  بشكل  والفيزياء  عامة  بصفة  العلوم  االتصال    - يس  مهارات  أبرز  على  والتعرف 

والتعرف على الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة في    -والتعامل وإدارة الصف واملختبر في تدريس الفيزياء  

والتعرف على  وإدراك أهمية التقويم في تدريس العلوم    -تعليم العلوم بصفة عامة، والفيزياء بصفة خاصة  

   أبرز أساليب تقويم الفيزياء
   (:PH400تطبيقات تدريسية )

الهــدف من مقرر التطبيقــات التــدريســــــــــــيــة هو إعــداد الطــالــب عمليــا ملرحلــة التربيــة العمليــة عن طريق إتــاحـة  

الفرص للطالب ملمارســـــــة التدريس )كل حســـــــب تخصـــــــصـــــــه( بشـــــــتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من 

مهارات التدريس الالزمة لالســـــــتعداد للتربية العملية من جهة، وللتدريس من جهة اخرى . أجل أن يكتســـــــب  

الطــالــب يطبق عبر هــذا املقرر ويتــدرب على مختلف طرق التــدريس الحــديثــة والتي تم تغطيتهــا اثنــاء مقررات  

طيط  طرق التــدريس العــامــة وطرق التــدريس الخــاصــــــــــــــة، بمــا في ذلــك التــدريــب على إعطــاء الــدروس، والتخ

للدرس، وإعداد االســــــــئلة، واملناقشــــــــة، وتصــــــــميم االمتحانات، وترــــــــحيحها، والتعامل مع الطلبة، والتقييم  

التقنيــة في التــدريس، وجميع املهــارات واملهــام االخرى التي يقوم بهــا   اســــــــــــتخــداموالتقويم، وادارة الصــــــــــــف، و 

  .املعلم من جميع الجوانب النفسية والسلوكية والعلمية

  (:PH408التخرج  )مشروع 

املنهجية   الطرق  متتبعا  علمي  بحث  وتقديم  الفيزياء  فــــــروع  أحد  في  منهجية  دراســـــــة  بإعداد  الطالب  يقوم 

التدريس بالقسم. وفي هذا املقرر يختار الطالب موضوعا علميا   أحــــــــد أعضاء هيئة  العلمية تحت إشراف 

عن املوضوع بحثا علميا متتبعا خطوات ومنهجية البحث  )حسب تخصصه(، ويقدمه كمقترح، ثم يجري  

العلمي الرحيح بما في ذلك تحديد املشكلة، جمع  البيانات، تحليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن  

موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، الخ. والغرض من مشروع التخرج هو تدريب الطالب على إجراء  

 تطبيق الطالب ملفاهيم ومبادئ درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في الكلية.   البحور في مجاله عبر 

 (: PH410 )الليزر وتطبيقاته

ُيعد من أهم التطبيقات في الفيزياء حيث إنه يستخدم في العديد من املجاالت في الحياة العملية ، حيث يتم  

 تعريف الطالب بهذا املجال وكيفية االستفادة منه.  

 (: PH411) 2فيزياء نووية 
 يختص هذا املقرر بدراسة الجرعات اإلشعاعية، وتأثير اإلشعاع على املادة الحية، والوقاية من اإلشعاع.  

  (: PH412طاقة شمسية )

عد من إحدى الطاقات املتجددة التي يسعى العالم إلى االستفادة منها، من خالل هذا املقرر يتم تعريف  
ُ
ت

 من الطاقة الشمسية.   الطالب بالطاقات املتجددة وكيفية االستفادة

 (: PH413فيزياء الحالة الصلبة )

يدرس هذا املقرر املوصلية الكهربية في املعادن، واملوصلية الحرارية لإللكترونات الحرة، والنظرية الكمية  

 لإللكترونات الحرة.  

 

 



 

   22 

 

 دليل قسم الفيزياء 

 )متطلبات الكلية(  التربوية توصيف مصغر لمقررات 

 

 (: EPsy100علم النفس العام )

النفس وتاريخه، وموضوعه، وأهدافه، وأهميته، ومدراسه،   بماهية علم  إلى: تعريف الطالب  يهدف املقرر 

ومناهجه، ونظرياته املختلفة في تفسير السلوك بصفة خاصة،  وسلوك الكائن الحي بصفة عامة، وتبصيرهم  

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم واإلدراك.  

 (:EPsy101ة )أصول التربي

يتناول املقرر مفهوم التربية وفلسفتها من خالل دراسة تاريخية لتطور األفكار والنظريات التربوية املختلفة.  

كما يتناول أيضا بعض القيم واالتجاهات األساسية لعمليات التربية وعالقتها بمجاالت الحياة املختلفة في  

 املجتمع.  

 (: EPsy200)علم النفس االرتقائي 

معرفــــة مفهوم النمو   يهــــدف مقرر علم النفس االرتقــــائي أو علم النفس النمو إلى تمكين الطــــالــــب املعلم من

ــافـة إلى   التعلم، ومعرفـة أهميـة دراســــــــــــة النمو في الـكائن الحي في املراحـل املختلفـةبـ ووظـائفـه وعالقتـه   ـــــ ـــ بـاإلضــ

نذ بداية نشـــــأته وحتى نهاية معرفة الخصـــــائص الســـــيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى اإلنســـــان م

 .وجوده

 (: EPsy201) طرق التدريس العامة

إعطـــاء املتعلم فكرة نظريـــة عن طبيعـــة ومفهوم التـــدريس. والتعرف على أهم املعـــايير   :يهـــدف هـــذا املقرر إلى 

واملبادئ األســـاســـية لعملية التدريس الجيد. وأهم خصـــائص املعلم الجيد وأبعاد مـــخصـــيته. كما يهدف إلى 

 .تزويد املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما ينبغي مراعاته خالل تطبيقها

 (: EPsy202) أسس المناهج

تمكين املتعلم من التمييز بين االتجــاهــات التقليــديــة والحــديثــة ملفهوم املنهج، وتعريفــه  :يهــدف هــذا املقرر إلى 

بعناصــــــــر املنهج بصــــــــفته منظومة ودور املعلم ف ها.  وكذلك األســــــــس التي يقوم عل ها املنهج في مراحل التعليم  

 .املختلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي وتعريف املتعلم ببعض التنظيمات املنهجية

 (: EPsy203) علم النفس التربوي

التعرف على مفهومـه وأهميتـه وأهـدافـه وأهم املفـاهيم واملبـادئ  ا، املقرر يســــــــــــعى إلى تحقيق عـدة أهـداف منهـ 

 .4 .فهم عمليــة التعلم وشــــــــــــروطهــا .3 التعرف على طرق البحــث في علم النفس التربوي  .2 .ذات العالقــة بــه

املقـــارنـــة بين نظريـــات التعلم   .5 .االســــــــــــتفـــادة منهـــا في املوقف التعليميالتعرف على نظريـــات التعلم وكيفيـــة  

التعرف على مفهوم الــذكــاء  .7 .الوعي بــأهميــة انتقــال أثر التعلم جراء عمليــة التعلم .6 .وتطبيقــاتهــا التربويــة

ب  التعرف على مفهوم الـدافعيـة وإكســـــــــــــا  .8 .والقـدرات الخـاصـــــــــــــة والفروق الفرديـة والعوامـل املؤثرة ف همـا

إكســــــــاب الطلبة مهارة التقويم التربوي وبناء االختبارات   .9 .الطالب مفاهيم حولها وكيفية اســــــــتثارتها لديهم

 . توظيف املعارف واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية .10 التحصيلية
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 (: EPsy301)طرق البحث  

للمعرفــــة وتنميــــة قــــدراتهم على التفكير العلمي، وتمكينهم من فهم الطالب للتطور التــــاري ي   يهــــدف املقرر إلي 

اســـــتخدام الطريقة العلمية في حل املشـــــكالت، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم حول أهمية البحث العلمي.  

 . كما يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحور في العلوم التربوية والنفسية

 (: EPsy302)القياس والتقويم التربوي  

اإلدراك العميق ملفاهيم وأســس القياس والتقويم النفســ ي التربوي، واالســتبصــار بوظائفه،  :يهدف املقرر إلى 

ــا اإلملام باألســـــــــس واملهارات النظرية والتطبيقية الالزمة  ودوره املؤثر في كل مكونات العملية التعليمية. أيضـــــــ

عين على جودة األداء ورفع مســــــــــــتوى الكفــايــة إلعــداد االختبــارات وتطبيقهــا وتحليــل نتــائجهــا وتقويمهــا، بمــا ي

 .املهنية، وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها

 (: EPsy303) وسائل تعليمية 

تعريف املتعلم بمفهوم عملية االتصــال ومراحله، وعناصــره وعالقة ذلك بالتعليم والتعلم،   :يهدف املقرر إلى 

 لتطورها التاري ي. وأنواعها وتصــــــنيفاتها، وأســــــس إعدادها واســــــتخدامها  ومفهوم الوســــــيلة  
 
التعليمية وفقا

 .بشكل فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (: EPsy401)الصحة النفسية 

تزويد املتعلم باملعلومات النظرية والعملية التي تمكنه من رفع مستوى   . 1دف مقرر الرحة النفسية إلى يه

افق النفس ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس ي .2 . النفسية الرحة  تزويد   .3 . إدراك العالقة بين التو

املتعلمين باملعلومات الخاصة باإلرشاد النفس ي والتوجيه التربوي من خالل التعرف على طبيعة املشاكل  

افات السلوكية العامة افات السلوك .4 . النفسية واالنحر ية وسبل تمخيصها  التعرف على أسباب االنحر

  ا.وعالجه

 (: EPsy402) التربية العملية

اقع ميـداني. حيـث يقوم    إلى و
 
الهـدف من التربيـة العمليـة هو إتـاحـة الفرصــــــــــــة للطـالـب بتطبيق مـا درس نظريـا

الطالب بممارســــــــة التدريس في رياض االطفال، أو املدارس، أو مؤســــــــســــــــات ذوي االحتياجات الخاصــــــــة.. كما 

( لالسـتفادة منها في إعداد  تتاح للطالب عبر هذا املقرر مشـاهدة نماذج حقيقية )داخل املؤسـسـات التعليمية

 من أركان برامج إعداد املعلمين،  الدرس بشكل نموذجي و القيام بتدريسه،  
 
 أساسيا

 
وتعد التربية العملية ركنا

وتدريبهم، فينظر إل ها على أنها برنامج متكامل يوازي في أهميته برنامج الدراسة النظرية في الكلية. وهي املعيار  

مـــــدى نجـــــاح برنـــــامج اإلعـــــداد، حيـــــث يتم من خاللهـــــا الربط بين النظريـــــة والتطبيق،    الحقيقي للحكم على 

ــاليـــب التـــدريس املختلفـــة، والقيـــاس   وامتالك الطـــالـــب املعلم الكفـــايـــات العمليـــة الالزمـــة والتي ترتبط بـــأســــــــــــ

والتقويم، وتوظيف الوســــــــــــــائــل التعليميــة، وإدارة الصــــــــــــفوف، والتعــامــل مع التالميــذ واملعلمين، واإلدارات  

 ختلفة واملجتمع. امل
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 توصيف مصغر لمتطلبات الجامعة 

 
 (:101AR) 1دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا املقرر حزب األعلى كامال على أن تشــمل الدراســة: أســباب النزول واملناســبات التي بين  

الســـور وشـــرح املفردات شـــرحا لغويا، وبيان معاني اليات، ودراســـة الصـــور الباليية، وما ترشـــد إليه اليات.  

 كما يكلف الطالب بحفظ الحزب كامال.   

  (:210AR)2دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا الفصل السور التية: املجادلة، الحشر، املمتحنة، الصف، وتشمل الدراسة أسباب  

النزول واملناســــبات التي بين الســــور وتحليل املفردات تحليال لغويا وتفســــير اليات ودراســــة الصــــور الباليية،  

ض اليات، كما يكلف الطالب بحفظ  وبيان ما ترشد إليه اليات ودراسة األحكام الفقهية املستنبطة من بع

 هذه السور.   

 (:310AR) 1اللغة العربية 

يهـدف هـذا املقرر إلى معرفـة خصــــــــــــائص اللغـة العربيـة وأهميتهـا وتوظيفهـا في الحيـاة العـامـة ، كمـا يهـدف إلى  

اب إلى  تمكين الطالب من معرفة ما يتركب منه الكالم من اسم وفعل وحرف والنكرة واملعرفة والبناء واإلعر 

 جانب دراسة بعض قواعد اإلمالء بالتركيز عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية 

يهــدف هــذا املقرر إلى تمكين الطالب من معرفــة الجملــة بنوع هــا وأحكــام املبتــدأ والخبر، واالهتمــام بمعرفــة 

 معان ها.املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة 

 (:215AR) 3اللغة العربية 

يهــــدف هــــذا املقرر إلى إكســـــــــــــــاب الطالب املهــــارات الكتــــابيــــة واللغويــــة واإللقــــائيــــة من خالل دراســـــــــــــــة بعض  

 النصوص القرآنية والشعرية وتوظيف ذلك في تقويم ألسنتهم. 

 (:216AR) 4اللغة العربية  

لجـــانـــب  يهـــدف هـــذا املقرر إلى إكســــــــــــــاب الطالب مهـــارة كتـــابـــة الرســــــــــــــائـــل والتقـــارير والبحور بـــالتركيز على  ا

التطبيقي من خالل دراســـــة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرســـــائل وكذلك دراســـــة بعض أســـــاليب  

 املدح .

     (:EN100) 1لغة إنجليزية  

يهـدف هـذا املقرر إلى إعطـاء الطـالـب نبـذة عن قواعـد اللغـة اإلنجليزيـة ـكأدوات النكرة واملعرفـة والضــــــــــــمـائر  

إلى تزويد الطالب بمهارة املحادثة حيث يبدأ باســـــتخدام الجمل الســـــهلة كالتحية  وبعض األزمنة  كما يهدف  

والتهنئة والســــــــــــؤال عن الرــــــــــــحة والعمر وييرها كذلك تنمية مهارة القراءة  بإعطاء الطالب قطع بســــــــــــيطة  

لتي  وفقرات لقراءتها وفهمها كما يهدف إلى تعليم الطالب الكتابة واإلمالء باإلضافة إلى بعض املصطلحات ا

 قد يستخدمها الطالب في مجال تخصصه.
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    (:EN101) 2لغة إنجليزية 

، كمـــا يهـــدف إلى زيـــادة معرفــة  1يعـــد هـــذا املقرر امتـــدادا وتكملـــة ملـــا درســــــــــــــه الطـــالـــب في مقرر لغـــة إنجليزيـــة  

  الطالب بقواعد اللغة اإلنجليزية بإعطائه الجمل االســمية والصــفات واألحوال كذلك تنمية مهارة املحادثة

باســــــتخدام الجمل التي يمكن اســــــتعمالها خارج الفصــــــل كالتعارف والتحدر عن الهوية وييرها باإلضــــــافة  

إلى االهتمـام بجـانـب القراءة عن طريق قراءة قطع متقـدمـة ومعرفـة معـاني الكلمـات وحفظ كتـابتهـا ثم ينتقل  

التعبير عن األشـــياء التي أمام  الطالب إلى مهارة الكتابة حيث يتم التعريف بكيفية كتابة الجمل والفقرات و 

 كـذلـك تعليمـه الترقيم ملـا لـه من أهميـة في اللغـة اإلنجليزيـة بـاإلضــــــــــــافـة إلى إعطـائـه املزيـد من  
 
الطـالـب كتـابيـا

 املصطلحات. 

  (:CS100)  1حاسوب

أنواع الحواسيب   –األسـباب الرئيسـية السـتخدم الحاسـوب    -الحواسـيب في حياتنا : اسـتخدامات الحاسـوب

ــــــوب   –كيف تعمل الحواســــــــيب   –نظام الحاســــــــوب ومكوناته  – ــــــة بالحاســ لغة  –مصــــــــطلحات علمية خاصــ

ات العمليـ  –الحواســــــــــــيـب وأنظمـة العـد ومثيلهـا والتحويـل من النظـام العشــــــــــــري إلى أنظمـة أخرى وبـالعكس 

 –مكونات الحاسـوب الداخلية    -"يالالسـلك التشـفير وشـفرة "    -الحسـابية بالنظام الثنائي منها الجمع والطرح

الذاكرة الرئيســــــــــية وأنواعها والذاكرة الثانوية  –وحدات الحســــــــــابات واملنطق    -املعالج الدقيق –لوحة األم  

ــا ــا    -وحــــدات القيــــاس الســــــــــــرعــــة والــــذاكرة  -وأنواعهــ ــانــــات وأنواعهــ اقــــل البيــ أجهزة اإلدخــــال واإلخراج     -نو

قضــايا حاســوبية ومقدمة في  -تراســل البيانات ومعرفة شــبكات الحاســوب   –برمجيات الحاســوب    -وأنواعها

 .Word تطبيقات الحاسوب مثل محرر النصوص

   (:CS101) 2حاسوب 

افذ واســـــتخداماتها   -مقدمة ســـــريعة عن الحواســـــيب ونظام تشـــــغيلها والبرامج التطبيقية    –الرســـــام   –النو

  Power Pointوبرنـــامج العرض التقـــدمي    Excelوالبرنـــامج    Wordواســــــــــــتخـــدام البرامج التطبيقيـــة    -الـــدفتر

عمليا. ومعظم هذا املقرر عملي  يهدف إلى توفير مهارات معملية وهذه  البرامج الجاهزة ســــــــــوف  يســــــــــتخدمها  

 الطالب في إنجاز واجباته ومشروع تخرجه.
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 خدمات الدعم التعليمية 

 

 

 أوال: المكتبة

 

ـــــــــات القـــديمــة  تحتوي املكتبـــة على مجموعـــة كبيرة من الكتـــب و املراجع و الـــدوريـــات في   ـــ ـــــــصــ ـــ مختلف التخصــ

( وجميعها مصـنفة تصـنيفا موضـوعيا ومقسـمة ومفهرسـة في  ارفقها حسـب   7348والحديثة ويبلغ عددها )  

 التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب التخصص عدد الكتب التخصص عدد الكتب التخصص

 173 علم البيئة 93 الدوريات 1015 سالمياتاإل 

 194 الفنون  418 فيزياء  88 طرق البحث

افيا 1159 اللغة االنجليزية 256 الرياضيات   186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 علم االجتماع 

 164 العلوم السياسية 620 االحياء  217 الكيمياء 

 27 االعالم والرحافة  315 الحاسوب 213 علم النفس

 748 التربية و التعليم  114 العلوم االدارية  44 القانون 

   7348املجموع :    

 
 منظومة المكتبة:

نشاء منظومة االلكترونية  إدارة املكتبة بالتعاون مع طالب مشاريع التخرج لقسم الحاسوب، على إتعمل 

دارة املكتبة بتسجيل وحصر الكتب ومحتويات إملحتويات املكتبة من كتب ومراجع ودوريات, حيث تقوم 

املكتبة تفتقر ألجهزة الحاسوب يتناسب   املكتبة بطريقة تقليدية باستخدام السجالت والتسجيل اليدوي.

ربطها  إلى نترنت، وتحتاج إعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلك ال يوجد بها  أ مع عدد الطالب و 

مع املكتبة املركزية للجامعة، لصعوبة تنقل الطالب إلى الجامعة واالستفادة من خدمات املكتبة املركزية  

 بالجامعة

 :قوانين المكتبة

 ساعة الواحدة ظهرا. بوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى ال أتفتتح املكتبة    .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله املكتبة.  .2

املكتبة يير مسؤولة عن ضياع االيراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة التدريس أو   .3

 معيد أو زائر. 

 ال يسمح  للطالب استعارة أي كتاب أال بعد تجديد بطاقة التعريف الخاصة به.  .4

عضو هيئة التدريس القار أو املعيد  بالكلية يكون ذلك باستخدام بطاقة التعريف  عند استعارة   .5

 الخاصة بالكلية. 
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 يسمح للزوار و الباحثين من خارج الكلية باالستعارة الداخلية فقط.  .6

كتب ملدة   3يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، وعضو هيئة التدريس و املعيدين  .7

 سبوع فقط. أ

دخال أي نوع من أنواع  إعلى الهدوء وعدم التحدر أثناء تواجدك في املكتبة، وعدم   الحفاظ .8

 األطعمة داخل املكتبة. 

كتب على الطاولة، وعند الخروج   3حضار أكثر من إالجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم  .9

 تأكد من أنك وضعت الكتب في مكانها الرحيح. 

 عارة: نظام اإل

 ن: و عضاء هيئة التدريس و املعيدين القارين بالكلية وكذلك املوظفأ الخارجية: مسموحة للطلبة و عارة اإل   

 أيام بضمان بطاقة تعريف طالب.   3بالنسبة للطالب: تسمح باإلعارة كتاب واحد فقط ملدة  -

وكالهما  ، سبوعأبالنسبة للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس: يسمح لهم باستعارة ثالثة كتب ملدة   -

 التمديد.  انهميمك

 عارة الداخلية فقط. ستبالنسبة للزوار والبحار من خارج الكلية: يسمح لهم باال  -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا: 

 الكلية  بمصور  : يوجدخدمات التصوير -

 )مصور الكلية ومبيعات الجامعة( من خالل مبيعات الكتب  -

 

 

 

 تصميم و اخراج : 

 د. نائلة املحمودي  


