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 : قسمال رئيس كلمة

 

“Teachers who make physics boring are criminals” 

“Walter Lewin” 

 "املعلمون الذين يجعلون الفيزياء مملة هم مجرمون"

 "والتر لوين"

ن لهذا العلم ا وجدنا ن لم يكن جميعها. فأينما اتجهنااء علم له اليد الطولى على العديد من العلوم الفيزيا

تى على اخوانه من العلوم كالرياضيات واألحياء الطب و تقنية املعلومات وحهندسة و فضال على علوم ال

 والكيمياء.

يعاني من أمرين. أولهما ضعف في توصيل صورة حسنة ممتعة عنه   علم الفيزياء وما هو جلي لنا في هذا الوقت

كتبات أكبر بكثير مما هو والثاني ضعف اقبال وعزوف كبير على طلبه وتعلمه. فما نجده في الكتب وبين أدراج امل

معلم الفيزياء وهذا ما  في أذهان متعلميه وبكل أسف. وما نريد أن ننبه عليه هنا أن عبئا كبيرا يقع على عاتق

في تبسيط وتسهيل فهم علم الفيزياء بتفعيل املعامل  في قسم الفيزياء بكلية التربية/ طرابلس نسعى اليه 

فوف وهذه اللبنة توفر على معلمي وطلبة الثانوي والجامعي الكثير من والتجارب العملية في املنهاهج والص

 الجهد في التوضيح وهذه واحدة من مواطن الضعف الواضحة. وهللا ولي التوفيق
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 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 األقسام الذي كان مع بداية تأسيس  أحد

عند طالب القسم،  الفيزياءن اهم أهدافه رفع مستوى ، مم 2007، ثم أحد اقسام كلية التربية عام  2004

، يمنح فيزياءتطلباتهم في مقررات المع موالنهوض باملستوى العلمي والرقي به، وخدمة باقي األقسام بما يتالءم 

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

س(، ؤهل الطالب للعمل في مجال التدريالتخصصية و املقررات العامة  وكذلك بعض املقررات التربوية التي ت

وطرق تدريسها، وتطوير البحث العلمي في هذا املجال وخدمة  الفيزياءالعليا في ويطمح لفتح املجال للدراسات 

 .املجتمع والبيئة

 :رؤية القسم

 

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

.
ً
 وعلميا

ً
 خالل قسم متطور تقنيا

 :رسالة القسم

 

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

 للنهوض 
ً
 ومهنيا

ً
 إلى التعاون من أجل االرتقاء بقدرات الطالب وبنائهم علميا

ً
خلق جو علمي يدفع بهم جميعا

 بالوطن واملواطن.
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 أهداف القسم:

 

 وترب .1
ً
 و تأهيل الطالب علميا

ً
. ايمهنويا

ً
 ناجحا

ً
 ليكون معلما

 إكساب الطالب املعرفة الدقيقة واملتكاملة للمفاهيم الفيزيائية. .2

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

 تعريف الطالب بالتطور العلمي السريع في مجال الفيزياء وحثه على مواكبة هذا التطور. .4

 األخطاء الشائعة في تدريس الفيزياء.تعريف الطالب ب .5

 تعليم الطالب كيفية الربط بين النظرية والتطبيق. .6

 تعريف الطالب طرق التدريس الحديثة واملتطورة في  مجال الفيزياء. .7

 

 

 مواصفات الخريج:

 

 .الفيزياءأن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال  .1

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

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

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

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

 ناع و العمل كفريق.وقوة اإلقو التواصل  أن يتحلى بالقدرة على الحوار  .6

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

 أن يحترم أخالقيات املهنة. .8
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 :أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 

 

 أوال: أعضاء هيئة التدريس القارين
 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 شاركأستاذ م دكتوراه صالح الدين إبراهيم شهوب .5

طبيةفيزياء  محاضرمساعد  ماجستير روة السائح محمد ضواقةم .6  

 فيزياء مساعد محاضر ماجستير تهاني عياد صالح العباني . 7

 فيزياء طبية محاضر ماجستير عقيلة محمد الرؤوف عبد .8

 ثانيا: أعضاء هيئة التدريس الموفدين للدراسة في الخارج

  محاضر دكتوراه خلف  رمضان علي .1

2.     

3     

 ثالثا: المعيدون

 فيزياء  بكالوريوس عامر رمضان حسناء محمد .1

 فيزياء   بكالوريوس عمار فيتور محمد مروة  .2

 فيزياء   بكالوريوس مها عبد هللا حسن عجالة .3

 فيزياء  بكالوريوس بلقيس فرحات .4
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 :الفيزياءلقسم  راسيةدالمقررات ال

 زياءالفي 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 عامةكهربية -  

4 PH101  4    4 مقدمة في امليكانيكا -  

5 PH104  4    4 وضوءصوت -  

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 معمل متقدم البصريات 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 كانيكا ميIII 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  
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 :فيزياءلبرنامج ال الخطة الدراسية

ي
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 اســـم الـمـقـرر
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ح
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د 

عد
 

ت
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د 

عد
 

توزيع 

 الساعات
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نو
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لو

 ا
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ج
م
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را

ض
حا

لم
ا

 

ت
نا
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ي
مل

لع
ا

 

ل
ألو

 ا
ل
ص

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

PH101 تخصص    4 4 مقدمة في الميكانيكا  

1
9

 

PH103  تخصص    4 3 عامةكهربية  

MM111  جامعي    4 3 1رياضة عامة  

CH101 جامعي    4 3 1كيمياء عامة  

AR103  جامعي    2 2 1لغة عربية  

EPSY100 كلية    2 2 علم نفس عام  

EN100  الجامعة    2 2 1لغة انجليزية  

         

ي
ان

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 
ع
بي

ر
 

PH102  تخصص    3 4 حرارة وخواص مادة  

2
1

 

PH104  4 4 صوت وضوء 
   

 تخصص
 

PH106 
  1فيزياء معمل  

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

MM112  جامعي    4 3 2رياضة عامة MM101 

CH102  جامعي    4 3 2كيمياء عامة CH101 

AR104  جامعي    2 2 2لغة عربية AR100 

AR100 جامعي    2 2 1ة دراسات إسالمي  

EPSY101 كلية    2 2 أصول تربية  

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 -  

 المقررات الداعمة 
 عاتالسا 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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ال
لث

 ا
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ص

لف
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ف
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PH201   تخصص    4 3 1رياضة فيزيائية MM102 

2
2

 

PH203 تخصص    4 3 1 ميكانيكا PH101 

PH205  جامعي    4 3 كهربية ومغناطيسية PH103 

PH207 
  2فيزياء معمل 

 ية (كهرب –ضوء  -) صوت 
 PH103-PH104 جامعي    6 2

ST100 جامعي    2 2 مبادئ اإلحصاء  

CS100  جامعي    2 2 1حاسب آلي  

EN101  جامعي    2 2 2لغة انجليزية EN100 

EPSY203 كلية    2 2 علم النفس التربوي  

PH102P  تخصص    3 1 كيمياء معمل  

AR101  امعيج    2 2 2دراسات إسالمية AR102 

 

ع
اب
لر

 ا
ل
ص

لف
ا

 

 
ع
بي

ر
 

PH204 تخصص    4 4 ديناميكا حرارية PH102 

2
0

 

PH202  تخصص    4 3 2رياضة فيزيائية MM102 

PH305 
 دوائر كهربية () 3فيزياء عملي 

        
 PH205-PH207 تخصص    6 2

PH206  4 3 2ميكانيكا    
 

PH201-PH203 

CS101  جامعي    2 2 2حاسب آلي CS100 

EPSY201 كلية    2 2 أسس مناهج  

EPSY202 كلية    2 2 طرق تدريس عامة  

EPSY200 كلية    2 2 علم نفس االرتقائي  

س
ام

خ
ال
ل 

ص
لف

ا
 

ف
ري

خ
 

PH307 تخصص    4 3 )حديثة( فيزياء ذرية PH202-PH205-PH206 

1
5

 

PH407  2 2 الفيزياءطرق تدريس 
   

  كلية

EPSY302 2 2 طرق بحث تربوي 
   

  كلية

PH302 4 3 فيزياء الكترونية 
   

 PH202-PH205 تخصص

PH304 4 3 بصريات 
   

 PH101-PH103-PH104 تخصص

AR105  2 2 3لغة عربية 
   

 AR104 كلية

س
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

 

ع
بي

ر
 

PH308L تخصص    6 2 معمل متقدم بصريات PH304-PH305-PH307 

1
7

 

PH403 تخصص    4 3 1 نووية فيزياء  

EPSY301  كلية    2 2 القياس والتقويم ST100 

EPSY303 كلية    2 2 وسائل تعليمية EPSY202 

PH303 تخصص    4 3 نظرية كهرومغناطيسية PH201 

PH301 تخصص    4 3  3 ميكانيكا  

 
AR106  كلية    2 2 4لغة عربية AR105 

 

ع
اب

س
 ال

ل
ص

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

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

1
4

 

PH405 4 3 1فيزياء جوامد 
   

 PH307-PH401-PH402 تخصص

PH400 2 2 تطبيقات تدريسية 
   

 PH407 تخصص

EPYS401 2 2 صحة نفسية 
   

 كلية
 

PH401  4 3 ميكانيكا الكم 
   

 PH202-PH301 تخصص

PH404L 6 2 ية(معمل متقدم )نوو 
   

 PH403 تخصص
 

          

ن
ام

لث
 ا
ل
ص

لف
ا

 

ع
بي

ر
 

PH403 تخصص    4 3 فيزياء إحصائية PH401 

1
3

 

PH406L )تخصص    6 2 معمل متقدم )جوامد PH405 

EPYS402 كلية     4 تربية عملية  

PH408E )تخصص    4 4 مشروع التخرج )أو مادتين اختياريتين  
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ية
ار
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اد
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PH413E  2 2 2فيزياء الحالة الصلبة     PH405 

 
PH410E 2 2 الليزر وتطبيقاته      

PH409E 2 2 طاقة شمسية      

PH411E 2 2 2 فيزياء نووية     PH403  

PH414E  2 2 تلوث بيئي       

 

 التقويم والقياس:

 

  لتقييمطرق ا(1

 مالحظات النسبة املئوية )األسبوع( تاريخ التقييم طرق التقييم ت

 + عمليتحريري  %25 االسبوع الخامس األول  امتحان نصفي 1

 + عمليتحريري  %25 االسبوع العاشر تحان نصفي ثانيام 2

 + عمليتحريري  %50 نهاية الفصل نهائيامتحان  3

  %100 درجة100 املجموع            

 دول التقييم:ج

 )التقييم( تاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم

 االسبوع الخامس + عملي+ شفوي تحريري  التقييم األول 

 االسبوع العاشر تحريري+ عملي+ شفوي  التقييم الثاني

 نهاية الفصل تحريري+ عملي+ شفوي  التقييم النهائي

   

 نظـام التقييم والتقويم:             

 ب متابعبببة دروسبببه النظريبببة والعمليبببة وال يحبببق لبببه دخبببول االمتحبببان النهبببائي فبببي أي مبببادة يجبببب علبببى الطالببب

ويعطبببر درجبببة صبببفر فبببي  االمتحبببان النهبببائي لتلبببك املبببادة وال يعفبببر مبببن  % 25تزيبببد نسببببة فياببببه ف هبببا علبببى 

 احتسابها في معدله.

 .تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي 

 يبباب الطببالب كببل حسببب تخصصببه، وتطبببق عقوبببة الغيبباب بعببد يقببوم عضببو هيئببة التببدريس بمتابعببة ف

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.

  يبتم تقببدير تحصبيل الطالببب فببي كبل مقببرر وفبق النسببب املئويببة والتقبديرات التاليببة علبى أن تقببرب كسببور

 الدرجة النهائية إلى أقرب عدد صحيح.
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 التقدير النسب املئوية أو الرمز

 ممتاز فأكثر % 85من 

  % 85إلى أقل من  % 75من 
ً
 جيد جدا

 جيد % 75إلى أقل من  % 65من 

 مقبول  % 65إلى أقل من  % 50من 

 ضعيف % 50إلى أقل من  % 35من 

  % 35أقل من 
ً
 ضعيف جدا

 

  في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة 
ً
 من مجموع درجاته في املادة. % 50يعد الطالب ناجحا

 يببيم الطببالب فببي كببل مقببرر دراسبب ي علببى حببدة، وتحسببب الدرجببة النهائيببة علببى أسبباس أعمببال السببنة يببتم تق

 . %50ودرجة االمتحان النهائي بنسبة  %50بنسبة 

  يتبببببولى أسببببببتاذ املبببببادة تقيببببببيم وتعببببببحيح أوراق االمتحانبببببات وعليببببببه إعببببببادة أوراق اإلجاببببببة لقسببببببم الدراسببببببة

عمببببال السببببنة ودرجببببات نهايببببة الفصببببل وال يجببببوز واالمتحانببببات بالكليببببة معببببحوبة بن ببببخة واضببببحة مببببن أ

 إتالف أوراق اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج. 

  ال يسبمح للطالبب ببدخول االمتحبان النهببائي بعبد م ب ي خمبس عشبرة  دقيقببة  مبن بدايتبه، كمبا ال يسببمح

 بالخروج من االمتحان قبل م  ي نصف الوقت من بدايته.

 القسببببببم  لببببببرئيسئج االمتحانببببببات شبببببباملة ألعمببببببال السببببببنة واالمتحانببببببات النهائيببببببة يسببببببلم أسببببببتاذ املقببببببرر نتببببببا

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.

 التغيب عن االمتحان: (1

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

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

 مراجعة النتائج: (2

  يجببوز للطالببب التقببدم بطلببب املراجعببة املوضببوعية ألوراق إجابتببه فببي املببواد التببي رسببب ف هببا علببى أال تزيببد

 عن مادتين وفق اإلجراءات والضوابط التالية:ب
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 واالمتحانبببات خبببالل مبببدة ال تزيبببد عبببن أسببببوعين مبببن إعبببالن  أن يقبببدم طلبببب املراجعبببة إلبببى قسبببم الدراسبببة

 النتيجة النهائية.

  يتبببولى عميبببد الكليبببة أو مبببن ينبببوب عنبببه بنببباء علبببى اقتبببراح مبببن قسبببم الدراسبببة واالمتحانبببات تشبببكيل لجنبببة

املراجعببة مببن ثالثببة أعضبباء مببن هيئببة التببدريس علببى األقببل، وال يشببترة أن يكببون أسببتاذ املببادة مببن بيببنهم 

 ة العامة.حسب الالئح

علبببى الطالبببب االلتبببزام بمتابعبببة املحاضبببرات والبببدروس العلميبببة وأداء مبببا يطلبببب منبببه مبببن بحبببو  وتجبببارب أو 

 أوراق عمل.

 

 :حضور االختبارات واالمتحانات (3

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

 ريف التي توضح أنه م جل في ذلك الفصل.اصطحاب بطاقة التع 

  يحظبببر علببببى الطالبببب املتقببببدم لالمتحببببان اصبببطحاب أي كتبببباب أو ورقبببة ولببببو كانببببت خاليبببة مببببن الكتابببببة أو

الحاسبات املبرمجة عدا ما يسمح به أستاذ املقرر كما يمنع اصطحاب أو استخدام الهواتف املحمولة 

 داخل مكان االمتحان.

 ثناء االمتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام االمتحانات.يحظر على الطالب التحد  أ 

  التقيبببببد بالتعليمبببببات املنظمبببببة لسبببببير االمتحانبببببات واملراقببببببة والصبببببادرة مبببببن الكليبببببة أو لجنبببببة االمتحانبببببات

 واملراقبة واملراقبين بقاعة االمتحانات، وكذلك مالحظات أستاذ املقرر.

 نظمة لسير الدراسة واالمتحانات الصادرة عن جهات االختصاص.التقيد  بالتشريعات النافذة وامل 

 التربية العملية:  

 

وحدة دراسية، يقوم الطالب بتنزيل مقرر التربية العملية في  130في الفصل الثامن أو بعد اتمام 

 املنظومة، ويتبع الخطوات التالية:

 ثر.يحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على االك  (1

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

 قبل منسق التربية العملية للكلية.

يقوم الطالب باختيار مدرسة تعليم اساس ي او ثانوي من عدة مدارس يعرضها منسق التربية العملية  (3

 له، ليجري ف ها التدريب العملي.

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

يحق للطالب يوم اجازة من مدرسة التدريب العملي، إذا كان عند الطالب مقرر أو مقررين مع التربية  (5

 العملية. 

 يتم تقييم الطالب كما هو موضح بالجدول التالي: (6

 

 النسبة الدرجة املشرف
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 %40 40 التربوي 

 %50 50 التخصص ي

 %10 10 املدرسةمدير 

 %100 100 املجموع

 

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

 االشراف التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب(

لية، من على الطالب االطالع على دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعلق بنظام التربية العملية بالك (8

 قوانين ولوائح وتعليمات.

 

  التخرج: مشروع          

يختار الطالب موضوعا علميا )في مجال الرياضيات أو تدريس الرياضيات(، ويقدمه للقسم كمقترح، ثم 

يجري عن املوضوع بحثا علميا متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي العحيح بما في ذلك تحديد 

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

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

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

 التالية: حيث يتبع الطالب الخطوات

، يقوم الطالب باختيار مشرف 1وحدة دراسية، بما ف ها مقرر تحليل حقيقي 130بعد اتمام الطالب  (1

 ملشروعه حسب مقترح بحثة.

 يقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون مع مشرفه ملجلس القسم ملناقشته و املوافقة علية. (2

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

 املشروع في الفصل الثامن(.

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

 مشروع تخرج.

 

 الاشراف الاكاديمي:   

 

تدريس عند ت جيل الطالب لقسم الرياضيات، يتم تسمية مشرف أكاديمي له، وهو أحد أعضاء هيئة ال

 القارين بالقسم.

 يقوم املشرف األكاديمي باملهام التالية:

 االشراف على الطالب أكاديميا من الفصل األول إلى التخرج. (1
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 مساعدة الطالب على معرفة اللوائح و نظام الدراسة واالمتحانات بالقسم. (2

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

 االسقاة واالضافة وايقاف القيد.التوقيع على نماذج  (4

 االحتفاظ بملف االكاديمي للطالب كامال، بمساعدة الطالب. (5

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

 للمشرف االكاديمي.

 

 نظام التسجيل والدراسة والامتحانات

 

 بعض التعريفات المهمة:أولا: 

 
 

 : رات الدراسيةالمقر 

 

املقررات الدراسية متسلسلة ومتكاملة ولها صفة التدرج العلمي املنهجي فيما بينها، وتكون دراسة بعض املقررات 

 علبى مقبررات سببابقة يتعبين اجتيازهبا بنجباح، وال يسبمح للطالببب باالنتظبام فبي دراسبة مقبرر مببا إال 
ً
معتمبدة أساسبا

ابقة التي يعتمد عل ها املقرر املذكور، وتتبولى أقسبام الكليبة توضبيح ذلبك إذا اجتاز بنجاح املقررات الدراسية الس

 في جداولها الدراسية، ويستثنى من ذلك بعض املواد بموافقة رئيس القسم املختص، وعميد الكلية.

 : الفصل الدراسي

 الفصل الدراس ي فصالن رئيسيان وفصبل صبيفي واحبد إن وجبد، ومدتبه الزمنيبة ال تقبل عبن سبتة عشبر  
ً
أسببوعا

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

 : الوحدة الدراسية

هببي املحاضببرة النظريببة األسبببوعية التببي ال تقببل مببدتها عببن سببتين دقيقببة أو الببدرس العلمببي أو امليببداني الببذي ينفببذ 

 بمحاضببرتين نظريتين.

 : الإنذار العلمي

 .% 50جه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنر وهو هو اإلشعار الذي يو 

 : درجة أعمال الفصل

هببي الدرجببة املمنوحببة لاعمببال التببي تبببين التغيببر الببذي حببد  فببي مسببتوى الطالببب خببالل الفصببل الدراسبب ي وتشببمل: 

 ويخطر الطالب بدرجته. االختبارات الشفهية أو العملية أو التقارير أو البحو  أو االختبارات التحريرية،

 : الاختبار النهائي
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 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:

 جدي للدرجة التي حصل عل ها الطالب في أي مقرر.هو وصف للنسبة املئوية أو الرمز األب

  المعدل التراكمي:

هببببو خببببارج قسببببمة مجمببببوع النقبببباة التببببي حصببببل عل هببببا الطالببببب علببببى مجمببببوع الوحببببدات التببببي درسببببها منببببذ التحاقببببه 

 بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

  التقدير العام:

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

  السجل العلمي:

هبببو بيبببان يوضبببح سبببير الطالبببب الدراسببب ي، ويشبببمل املقبببررات التبببي درسبببها فبببي الفصبببول الدراسبببية برموزهبببا وأرقامهبببا 

رات التبي عودلبت وعدد وحداتها، والتقديرات، كما يوضح املعدل العلمي، وبيان التقدير العام باإلضافة إلى املقر 

 للطالب املنتقل. 

 : نظام التسجيل والقبول والقيد:نياثا  
  

 شروط القبول: 

  علببببى الشبببهادة الثانويببببة العامبببة أو أي شبببهادة أخببببرى تعادلهبببا حسببببب النسببببة املعتمببببدة 
ً
أن يكبببون حاصبببال

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

  
ً
 على متابعة الدراسة في تخصصه املرفوب. أن يكون قادرا

ً
 صحيا

 .تقديم املستندات األصلية املطلوبة التي تحددها إدارة الجامعة 

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

  وللكليبة الحببق فببي تحديببد شبروة ومواصببفات معينببة للقبببول تتعلبق بالاخصببية أو إجببراء امتحببان قبببول

 ين املتقدمين مع مراعاة ما يجب أن يتوفر في املعلم من شروة ومواصفات.للمفاضلة ب

 

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

 .من الكلية أو الجامعة املنقول منها ألي سبب كان 
ً
 أال يكون الطالب مفصوال
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 ومحتويببببات هببببذه املقببببررات علببببى أن تكببببون  أن يلتبببزم بتقببببديم املسببببتندات املتضببببمنة املقببببررات التببببي درسبببها

 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

 كليات املناظرة أو األخرى بعد إجراء املعادلة وموافقة مجلس الكلية.يجوز للطالب االنتقال من ال 

  بليبيبببا إقامبببة اعتياديبببة طبببوال مبببدة دراسبببته 
ً
أن يكبببون املتقبببدم للدراسبببة بالكليبببة مبببن فيبببر الليبيبببين مقيمبببا

 للشروة املتعلقة باملؤهل الذي يرفب في الحصول عليه.
ً
 بالكلية، ومستوفيا

 بببببدفع رسببببوم نفقببببات الدراسببببة وفببببق اللببببوائح املعمببببول بهببببا  مببببع األخببببذ فببببي  أن يلتببببزم الطببببالب  فيببببر الليبيببببين

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة باملثل.

  تنشأ بالكليبة لجنبة علميبة مختصبة ملعادلبة مبؤهالت الطبالب املنتقلبين إل هبا، وعل هبا الببث فبي الطلببات فبي

 لب.أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الط

 إجراءات التسجيل:

تبدأ إجراءات الت جيل باتصال الطالب بمشرفه الستطالع رأيبه واالسترشباد بهديبه فيمبا اختباره مبن مبواد، وعلبى 

 ( واعتماده من املشرف ورئيس القسم.1الطالب أن يستكمل النموذج املعد لذلك )ويرمز له برقم:
 

 :الفيزياء: نظام الانتقال من وإلى قسم ثالثا
 

ر انتقبال الطببالب بالكليبة مبن قسببم  خبر علبى الطببالب امل بجلين بالفصبل األول والثبباني فقبط وملبرة واحببدة، يقتصب

 إال بعببد موافقببة القسببمين املعنيببين 
ً
علببى أن يتقببدم الطالببب بطلببب كتببابي يحببدد أسببباب االنتقببال، وال يعببد منقببوال

يببة الفصببل الدراسبب ي، وتحسببب فتببرة عببن طريببق قسببم الدراسببة واالمتحانببات، وفببي مببدة أقصبباها أسبببوعان مببن بدا

 الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة. 
 

 : قواعد التنزيل والاسقاط والاضافة للمقررات:رابعا

 
 

 : الحد الأعلى و الأدنى لوحدات التسجيل

 عند الت جيل يراعى ا تي:

 ( وحببدة دراسببية 22يسبمح للطالببب بالت ببجيل بمببا ال يزيببد عببن اثنتببين وعشببرين ) كحببد أعلببى وال يقببل عببن

( وحدة دراسية بعبد موافقبة 25( وحدة دراسية كحد أدنر ويجوز رفع الحد األعلى إلى )12اثنتي عشرة )

، أو فببببي حالببببة الفصببببل الدراسبببب ي %75القسببببم العلمببببي املخببببتص ملببببن يكببببون متوسببببطه التراكمببببي أعلببببى مببببن 

 األخير لتخرج الطالب.

  الت جيل في أقل من الحد األدنر ألي فصل دراس ي و ال لظروف استثنائية يقبلها القسم يجوز للطالب

يحتسب هذا الفصل من ضمن مدة الدراسة املحددة باملبادة، وكبذلك يجبوز للطالبب فبي الفصبل األخيبر 

 ت جيل ما تبقر له من وحدات وإن قلت عن الحد األدنر املسموح به.
 إسقاط المقررات:
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تها عببن الحببد األدنبر أن ين ببحب فيمببا زاد عببن ذلببك الحببد يجبوز للطالببب الببذي مببجل بمقببررات يزيبد مجمببوع وحببدا

بشببرة أن يحصببل علببى موافقببة األسببتاذ املشببرف، وإدارة القسببم العلمببي املخببتص وفببق النمببوذج املعببد لببذلك علببى 

 أن يتم اإلسقاة في موعد أقصاه أسبوع بعد إجراء االمتحان النصفي األول.

 : ايقاف القيد  والانقطاع عن الدراسة:خامسا

 
 

  وقف القيد:

يجوز للطالب امل جل بالفصل الدراس ي وقف قيده بما ال يتجاوز فصبلين دراسبيين طيلبة فتبرة دراسبته 

 وفق النموذج املعد لذلك، وفق البرنامج الزمني املعتمد من الكلية وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.

 

 

 

 : الانذار والفصل من الكلية:دساسا

 

 :إنذار الطالب

   -الب في الحاالت التالية:ينذر الط

     إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان  مدة أربعة أسابيع في الفصل 

 الدراس ي.          

     .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 

      .إذا استنفد الحد األقص ى ملدة الدراسة املقررة 

     إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عل ها بالئحة الدراسة واالمتحانات وصدر بحقه قرار 

 تأديبي يق  ي بفصله.           
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 المخالفات العقوبات التأديبية

 

 :أولا: المخالفات التأديبية

 

 ا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:ل

 .االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة 

 .االعتداء على أموال الجامعة أو املرافق التابعة لها  

 .اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات 

 ارتكاب أي سلوك مناف لاخالق. 

 

 :واجراءات التأديب ثانيا: العقوبات التأديبية

 

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

  التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع الطالب لتوصيل صوتهم وشكواهم

 هم ملسؤولي الكلية.وتظلماتهم واحتياجات

  ،التركيز على توفير خدمات الدعم التعليمية للطالب وبرنامج االرشاد االكاديمي

 واالهتمام بعحة الطالب من خالل االهتمام بعيادة الكلية و املقهى و املطعم.

  للتعامل مع الطالب  آلية التأكيد على الحوافز املادية و املعنوية للطالب مثل توفير

 املوهوبين و املبدعين. املتفوقين و 

 :يتم معاقبة الطالب عند قيامه باملخالفات ا تية  نظام العقاب: (ب

 .التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموجوداتها 

  ممارسة العنف و الشروع فيه داخل الكلية ضد عضو هيئة التدريس أو زمالؤه

 الطالب.

  حانات بالكلية.الغش أو محاولة التعدي على نظام سير الدراسة و االمت 

 .املمارسات املخلة با داب و االخالقيات العامة بالكلية 
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 ال يتم توقيع العقوبة على الطالب اال بعد االستماع الي اقواله ودفاعه بوجود ولي امره  :العقوبات (ج

 امام لجنة التأديبية التي تشكل من قبل الكلية، و العقوبات هي:

  بعض املقررات او كلها.يحرم الطالب من دخول االمتحانات في 

 .يحرم الطالب من الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر 

  ها يتم فصل الطالب نهائيا من الكلية في حالة تكرار احدي املخالفات املنصوص عل

 . في نظام العقوبات وبشكل متعمد
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 التوصيف المصغر للمقررات

  (:CH101)  1كيمياء عامة 

التركيب الذري - الحساب الكيميائي  -سة املواضيع التالية: وحدات القياس الدوليةيهدف هذا املقرر لدرا

 والجدول الذري.

 :(CH102)  2كيمياء عامة 

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

  (CH102Pعملي )  2كيمياء عامة 

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

 (PH101 ) نيكاامقدمة في الميك

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

 يكانيكا الكالسيكية. نيوتن وتطبيقاتها، العزم، الشغل والطاقة وكمية الحركة، وهو تمهيد لدراسة فرع امل

 (:PH102)حرارة وخواص المادة 

دراسبببببببة الحبببرارة وتحويالتها، التمدد الحراري، انتقال الحرارة، خببواص املادة )الكثافة، الضغط، التوتر 

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

 (:PH103)  1كهربائية عامة 

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

 الكهربية ، املكثفات وتوصيالتها(.

 :(PH104) صوت وضوء

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

 (:LPH106) 1فيزياء معمل 

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

 (:MM111)  1رياضة عامة 

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

نظرية  –نظرية رول  –شتقاق(، التطبيقات )الدوال التزايدية والتناقصية نظريات االستمرارية، التفاضل )اال 

 رسم املنحنيات(.  –التقعر والتحدب نقاة االنقالب  –النهايات العظمى والصغرى  –القيمة املتوسطة 

    :(MM112) 2رياضة عامة 

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

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

 التكامل .
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 (:PH201)  1رياضة فيزيائية

 دراسة املحددات واملصفوفات ، املتسلسالت ، املعامالت التفاضلية الخطية.

 

 

 (:PH202) 2 رياضة فيزيائية

 

 فوريير. ة تحليل املعادالت التفاضلية الجزئية ، التحويالت التكاملية ، تحويالت البالس ودراس

 (:PH203) 1نيكا اميك

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

 ديناميكية الحركة الدائرية. 

 : (PH204)ديناميكا حرارية 

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

 (:PH205)كهربية ومغناطيسية 

دراسببة املجبببباالت املغناطيسية ، و قوانين )بيو سافار، أمبير، جببباوس ، فاراداي، لنز( الحثية ، دوائر التيار 

 املتردد.

 (:PH206) 2نيكا اميك

 ية والدائرية، القصور الذاتي، العزم الزاوي، الحركة االهتزازية.دراسة الحركة الخط

 (:PH207L)فيزياء معمل 

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

 (:PH301) 3نيكا اميك

ذبية ، معادلة الحركة تحت تأثير قوة مركزية ، وصف ديناميكية الحبركة لجسم تحت تأثير قببوة متغيرة ، الجا

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

 (:PH302)إلكترونية 

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

 (:PH303)الكهرومغناطيسية  نظرية

دراسبببببة املجال الكهربي لتوزيعات الاحنة املختلفة ، كثافة الفيض الكهربي وقانون جاوس  االستقطاب، 

 السعة والطاقة، املجال املغناطيس ي.

 (:PH304)بصريات طبيعية 

 سويل دراسة معادلة املوجة في ثالثة أبعاد ، الضوء كموجة كهرومغناطيسية ، معادالت ماك

 التداخل، الحيود ، االستقطاب ، مقدمة لفيزياء الليزر.

 (:PH305L) 3معمل فيزياء 

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

اسم االهتزازي، قياس الفرق في الطبببببور على التوالي والتوازي، قياس التردد واإلشبارة ملوجة جيبيه بواسطة الر 

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

 االهتزازي .
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 (:PH 306Lمعمل متقدم إلكترونات )

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

 تطبيقات الترانزستورات، دراسة الدوائر املتكاملة والبوابات املنطقية . 

 

 (:PH307فيزياء حديثة )ذرية(  )

النظرية النسبية الخاصة، التركيب البببببذري )نموذج رذرفورد، نموذج طومسون( إشعاع الجسم األسود، تفاعل 

( مقدمة Heisenberg(، مبدأ هايزنبيرج )Debroglieالاليقين )الشك( ) اإلشعاع في املادة، األشعة السينية، مبدأ

 امليكانيكا الكم. 

 (:PH308Lمعمل متقدم بصريات )

تعيين الطبببببول املوجي  لضوء الصوديوم باستخدام منشور فرينل الثنائي وباستخدام مقياس التداخل 

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

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

 (، تعيين ثابت بالنك باستخدام الخلية الكهروضوئية. Rydbergرايدبرج )

 (:PH401نيكا الكم )اميك

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

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

 التدويم املغناطيس ي املجاالت املغناطيسية الخارجية وتأثير باشين. 

  (:PH402فيزياء إحصائية )

دراسة الطرق اإلحصائية واالحتماالت ,قوانين الثيرموديناميكية اإلحصائية , الجسيمات اإلحصائية للكميات 

 التيرموديناميكية ,الطرق اإلحصائية وتطبيقاتها. 

 (:PH403) 1فيزياء نووية 

طبرة السبائلة  نمبوذج تغطي هذه املادة النبواة الذريبة، الكتبل الذريبة، طاقبة التبرابط، النمباذج النوويبة، نمبوذج الق

البصببلة، النشبباة اإلشببعاعي، االنحببالل، مخطببط االنحببالل، قببانون االنحببالل اإلشببعاعي، متوسببط نصببف العمببر، 

وحببببدات النشبببباة اإلشببببعاعي، مصببببادر اإلشببببعاع  تعريفببببات، النظببببائر، األويزبببببار األيزوتببببون، األيزومببببار املتسلسببببالت 

ي، واالسبببببببتقرار اإلشبببببببببببعاعي، التفببببببباعالت النوويبببببببة/معادالت ذات اإلشببببببببببعاع الطبيعبببببببي، النمبببببببو واالنحبببببببالل اإلشبببببببعاع

التفاعببل، عالقبببات التببوازن احتماليببببة التفاعببل، معبببدالت التفاعببل، معادلبببة القيمببة تفببباعالت اإلشببعاع مبببع املبببادة. 

اإللكترونبببات، الجسبببيمات الثقيلبببة للنيوترونبببات ألشبببعة جامبببا واألشبببعة السبببينية. الكواشبببف اإلشعاعية/الكاشبببف 

 ، الكاشفات الغازية، الوميضية، أشباه املوصالت النيوترونات السريعة والبطيئة.البسيط 

    ): PH404L معمل متقدم نووية  )

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

س زمن التحليل لعداد جبايجر وتحقيق جهد التشغيل، قياس عمر النصف لعنصر مشع، قيا -د التفريغ،

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

 (:PH405) 1فيزياء الحالة الصلبة  

ية، النظرية دراسة التركيبة البلورية، أنواع الروابط في البلورات، اهتزاز الشبيكة، املوجات املرنة، الحرارة النوع

 الكالسيكية، نموذج اينشتاين، نموذج ديباي، الفوتون وحركة الشبيكة.
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 (:PH406 Lمعمل متقدم جوامد )

 

رسبببم منحنى التخلف، تحديد اليونة للمنحنى، تحديببببد االستجابببببببة املغناطيسية ملادة متجانسة،  تحديد فجوة 

-Debyة بين شدة األشعة السينية وزاوية السقبببوة )طريقة الطاقة بمقياس تيار التشبع، دراسة العالق

Seherec  . دراسة تأثير هول، الخلية الشمسية ،) 

   (:PH407طرائق تدريس خاصة  )

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

ً
يعد هذا املقرر أساسا

ملتعلقة بأهم أساليب ووسائل واستراتيجيات وطرائق تدريس العلوم في املرحلة املتوسطة واملفاهيم واملهارات ا

ومرحلة التعليم األساس ي والفيزياء في املرحلة  املتوسطة.  كما يهتم هذا املقرر  بالتعرف على طبيعة العلم 

تعرف على كفايات معلم وال -وفلسفته، والتعرف على األهداف العامة والخاصة في تدريس العلوم والفيزياء 

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

والتعرف على أبرز مهارات االتصال والتعامل وإدارة  -طرق تدريس العلوم بصفة عامة والفيزياء بشكل خاص 

عرف على الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة في تعليم العلوم بصفة والت -الصف واملختبر في تدريس الفيزياء 

وإدراك أهمية التقويم في تدريس العلوم والتعرف على أبرز أساليب تقويم  -عامة، والفيزياء بصفة خاصة 

 . الفيزياء

  (:PH400تطبيقات تدريسية )
لة التربية العملية عن طريق إتاحة الفرص الهدف من مقرر التطبيقات التدريسية هو إعداد الطالب عمليا ملرح

للطالب ملمارسة التدريس )كل حسب تخصصه( بشتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من أجل أن يكتسب  

مهارات التدريس الالزمة لالستعداد للتربية العملية من جهة، وللتدريس من جهة اخرى . الطالب يطبق عبر هذا 

ق التدريس الحديثة والتي تبم تغطيتهبا اثنباء مقبررات طبرق التبدريس العامبة وطبرق املقرر ويتدرب على مختلف طر 

التبدريس الخاصبة، بمبا فبي ذلبك التبدريب علببى إعطباء البدروس، والتخطبيط للبدرس، وإعبداد االسبئلة، واملناقشببة، 

 اماسببببببتخد وتصببببببميم االمتحانببببببات، وتعببببببحيحها، والتعامببببببل مببببببع الطلبببببببة، والتقيببببببيم والتقببببببويم، وادارة الصببببببف، و

التقنية في التدريس، وجميع املهارات واملهام االخرى التي يقوم بها املعلم من جميع الجوانب النفسية والسلوكية 

  .والعلمية

  (:PH408مشروع التخرج  )

يقوم الطالب بإعداد دراسبببببببة منهجية في أحد فببببببروع الفيزياء وتقديم بحث علمي متتبعا الطرق املنهجية العلمية 

حت إشراف أحببببببببد أعضاء هيئة التدريس بالقسم. وفي هذا املقرر يختار الطالب موضوعا علميا )حسب ت

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

سات السابقة عن موضوع العحيح بما في ذلك تحديد املشكلة، جمع  البيانات، تحليلها، فائدة البحث، الدرا

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

 درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في الكلية.   ومبادئمجاله عبر تطبيق الطالب ملفاهيم 
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 (:PH410 )الليزر وتطبيقاته

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

 تعريف الطالب بهذا املجال وكيفية االستفادة منه. 

 

 (:411) فز  2فيزياء نووية 

 يختص هذا املقرر بدراسة الجرعات اإلشعاعية، وتأثير اإلشعاع على املادة الحية، والوقاية من اإلشعاع. 

  (: 412 طاقة شمسية )فز

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

 الطالب بالطاقات املتجددة وكيفية االستفادة من الطاقة الشمسية. 

 (:413فيزياء الحالة الصلبة )فز 

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

 لإللكترونات الحرة. 
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 )متطلبات الكلية( التربوية توصيف مصغر لمقررات 

 (:EPsy100علم النفس العام )

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

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

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم واإلدراك. 

 (:EPsy101أصول التربية )

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

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

 (: EPsy200)علم النفس الارتقائي 

معرفبببة مفهبببوم النمبببو  يهبببدف مقبببرر علبببم البببنفس االرتقبببائي أو علبببم البببنفس النمبببو إلبببى تمكبببين الطالبببب املعلبببم مبببن

معرفبة باإلضبافة إلبى  التعلم، ومعرفة أهمية دراسبة النمبو فبي الكبائن الحبي فبي املراحبل املختلفبةبقته ووظائفه وعال

 .الخصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى اإلنسان منذ بداية نشأته وحتى نهاية وجوده

 (: EPsy201) طرق التدريس العامة

ظريبببة عبببن طبيعبببة ومفهبببوم التبببدريس. والتعبببرف علبببى أهبببم املعبببايير إعطببباء املبببتعلم فكبببرة ن :يهبببدف هبببذا املقبببرر إلبببى

واملبادئ األساسية لعملية التدريس الجيد. وأهم خصائص املعلم الجيبد وأبعباد صخصبيته. كمبا يهبدف إلبى تزويبد 

 .تيجيات التدريس وما ينبغي مراعاته خالل تطبيقهاراتاملتعلم بأهم املبادئ العامة الس

 :( EPsy202) أسس المناهج

تمكبببين املبببتعلم مبببن التمييبببز ببببين االتجاهبببات التقليديبببة والحديثبببة ملفهبببوم املبببنهج، وتعريفبببه  :يهبببدف هبببذا املقبببرر إلبببى

بعناصببببر املببببنهج بصببببفته منظومببببة ودور املعلببببم ف هببببا.  وكببببذلك األسببببس التببببي يقببببوم عل هببببا املببببنهج فببببي مراحببببل التعلببببيم 

 .عض التنظيمات املنهجيةاملختلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي وتعريف املتعلم بب

 (: EPsy203) علم النفس التربوي

التعبرف علبى مفهومبه وأهميتبه وأهدافبه وأهبم املفباهيم واملببادئ ذات ا، املقبرر يسبعى إلبى تحقيبق عبدة أهبداف منهب

التعبرف علبى  .4 .فهبم عمليبة البتعلم وشبروطها .3 التعرف على طرق البحث فبي علبم البنفس الترببوي  .2 .العالقة به

 .6 .املقارنة بين نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية .5 .ات التعلم وكيفية االستفادة منها في املوقف التعليمينظري

التعبرف علبى مفهبوم البذكاء والقبدرات الخاصبة والفبروق  .7 .الوعي بأهميبة انتقبال أثبر البتعلم جبراء عمليبة البتعلم

وم الدافعيبببة وإكسببباب الطبببالب مفببباهيم حولهبببا وكيفيبببة التعبببرف علبببى مفهببب .8 .الفرديبببة والعوامبببل املبببؤثرة ف همبببا
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توظيببف املعببارف  .10 إكسباب الطلبببة مهببارة التقببويم الترببوي وبنبباء االختبببارات التحصبيلية .9 .اسبتثارتها لببديهم

 . واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية

 

 

 (: EPsy301)طرق البحث  

التببباريلي للمعرفبببة وتنميبببة قبببدراتهم علبببى التفكيبببر العلمبببي،  وتمكيبببنهم مبببن  فهبببم الطبببالب للتطبببور  يهبببدف املقبببرر إلبببي

استخدام الطريقة العلمية في حبل املشبكالت، وتكبوين اتجاهبات إيجابيبة لبديهم حبول أهميبة البحبث العلمبي. كمبا 

 . يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحو  في العلوم التربوية والنفسية

 (: y302EPs)القياس والتقويم التربوي 

اإلدراك العميبببق ملفببباهيم وأسبببس القيببباس والتقبببويم النفسببب ي الترببببوي، واالستبصبببار بوظائفبببه،  :يهبببدف املقبببرر إلبببى

ودوره املببببؤثر فبببببي كبببببل مكونببببات العمليبببببة التعليميبببببة. أيضببببا اإلملبببببام باألسبببببس واملهببببارات النظريبببببة والتطبيقيبببببة الالزمبببببة 

، بما يعين على جبودة األداء ورفبع مسبتوى الكفايبة املهنيبة، إلعداد االختبارات وتطبيقها وتحليل نتائجها وتقويمها

 .وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها

 (: EPsy303) وسائل تعليمية 

تعريببف املببتعلم بمفهببوم عمليببة االتصببال ومراحلببه، وعناصببره وعالقببة ذلببك بببالتعليم والببتعلم،  :يهببدف املقببرر إلببى

 لتطورهببا التبباريلي. وأنواعهببا وتصببنيفاتها، وأسببس إعببدادها واسببتخدامها بشببكل ومفهببوم الوسببيلة التعليميببة 
ً
وفقببا

 .فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (: EPsy401)الصحة النفسية 

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

تزويد  .3 . ك العالقة بين التوافق النفس ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس يإدرا .2 . العحة النفسية

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

التعرف على أسباب االنحرافات السلوكية وسبل تاخيصها  .4 . النفسية واالنحرافات السلوكية العامة

  ا.عالجهو 

 (: EPsy402) التربية العملية

 إلببببى واقببببع ميببببداني. حيببببث يقببببوم 
ً
الهببببدف مببببن التربيببببة العمليببببة هببببو إتاحببببة الفرصببببة للطالببببب بتطبيببببق مببببا درس نظريببببا

الطالببب بممارسببة التببدريس فببي ريبباض االطفببال، أو املببدارس، أو مؤسسببات ذوي االحتياجببات الخاصببة.. كمببا تتبباح 

نمباذج حقيقيبة )داخبل املؤسسبات التعليميبة( لالسبتفادة منهبا فبي إعبداد البدرس للطالب عبر هذا املقرر مشاهدة 

 من أركان ببرامج إعبداد املعلمبين، وتبدري هم، بشكل نموذجي و القيام بتدريسه، 
ً
 أساسيا

ً
وتعد التربية العملية ركنا

يببة. وهببي املعيببار الحقيقببي فينظببر إل هببا علببى أنهببا برنببامج متكامببل يببوازي فببي أهميتببه برنببامج الدراسببة النظريببة فببي الكل

للحكببم علببى مببدى نجبباح برنببامج اإلعببداد، حيببث يببتم مببن خاللهببا الببربط بببين النظريببة والتطبيببق، وامببتالك الطالببب 
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املعلببببببم الكفايببببببات العمليببببببة الالزمببببببة والتببببببي تببببببرتبط بأسبببببباليب التببببببدريس املختلفببببببة، والقيبببببباس والتقببببببويم، وتوظيببببببف 

 ل مع التالميذ واملعلمين، واإلدارات املختلفة واملجتمع. الوسائل التعليمية، وإدارة الصفوف، والتعام

 

 توصيف مصغر لمتطلبات الجامعة

 

 (:101AR) 1دراسات قرآنية 

بامال علببى أن تشبببمل الدراسببة: أسبببباب النببزول واملناسببببات التببي ببببين  يببدرس الطالببب فبببي هببذا املقبببرر حببزب األعلبببى كب

ات، ودراسبة الصبور البالفيبة، ومبا ترشبد إليبه ا يبات. كمبا السور وشرح املفردات شرحا لغويا، وبيبان معباني ا يب

 يكلف الطالب بحفظ الحزب كامال.   

  (:210AR)2دراسات قرآنية 

يببدرس الطالببب فببي هببذا الفصببل السببور ا تيببة: املجادلببة، الحشببر، املمتحنببة، الصببف، وتشببمل الدراسببة أسببباب 

ال لغويبببا وتفسبببير ا يبببات ودراسبببة الصبببور البالفيبببة، النبببزول واملناسببببات التبببي ببببين السبببور وتحليبببل املفبببردات تحلبببي

وبيببان مببا ترشببد إليببه ا يببات ودراسببة األحكببام الفقهيببة املسببتنبطة مببن بعببض ا يببات، كمببا يكلببف الطالببب بحفببظ 

 هذه السور.   

 (:310AR) 1اللغة العربية 

عامة ، كما يهدف إلى تمكين يهدف هذا املقرر إلى معرفة خصائص اللغة العربية وأهميتها وتوظيفها في الحياة ال

الطببالب مببن معرفببة مببا يتركببب منبببه الكببالم مببن اسببم وفعببل وحببرف والنكبببرة واملعرفببة والبنبباء واإلعببراب إلببى جانبببب 

 دراسة بعض قواعد اإلمالء بالتركيز عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية 

ا وأحكببببام املبتببببدأ والخبببببر، واالهتمببببام بمعرفببببة يهببببدف هببببذا املقببببرر إلببببى تمكببببين الطببببالب مببببن معرفببببة الجملببببة بنوع هبببب

 املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة معان ها.

 (:215AR) 3اللغة العربية 

يهببدف هببذا املقببرر إلببى إكسبباب الطببالب املهببارات الكتابيببة واللغويببة واإللقائيببة مببن خببالل دراسببة بعببض النصببوص 

 ي تقويم ألسنتهم. القرآنية والشعرية وتوظيف ذلك ف

 (:216AR) 4اللغة العربية  

يهدف هذا املقرر إلبى إكسباب الطبالب مهبارة كتاببة الرسبائل والتقبارير والبحبو  ببالتركيز علبى  الجانبب التطبيقبي 

 من خالل دراسة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرسائل وكذلك دراسة بعض أساليب املدح .

     (:EN100) 1لغة إنجليزية  

يهدف هذا املقرر إلى إعطاء الطالب نبذة عن قواعد اللغة اإلنجليزية كأدوات النكرة واملعرفة والضمائر وبعض 

األزمنبببة  كمبببا يهبببدف إلبببى تزويبببد الطالبببب بمهبببارة املحادثبببة حيبببث يببببدأ باسبببتخدام الجمبببل السبببهلة كالتحيبببة والتهنئبببة 
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لقراءة  بإعطاء الطالب قطع بسيطة وفقرات لقراءتهبا والسؤال عن العحة والعمر وفيرها كذلك تنمية مهارة ا

وفهمهببببا كمببببا يهببببدف إلببببى تعلببببيم الطالببببب الكتابببببة واإلمببببالء باإلضببببافة إلببببى بعببببض املصببببطلحات التببببي قببببد يسببببتخدمها 

 الطالب في مجال تخصصه.

 

    (:EN101) 2لغة إنجليزية 

، كمبا يهبدف إلبى زيبادة معرفبة الطالببب 1يبة يعبد هبذا املقبرر امتبدادا وتكملبة ملبا درسبه الطالبب فببي مقبرر لغبة إنجليز 

بقواعبد اللغببة اإلنجليزيبة بإعطائببه الجمبل االسببمية والصبفات واألحببوال كبذلك تنميببة مهبارة املحادثببة باسببتخدام 

الجمببببل التببببي يمكببببن اسببببتعمالها خببببارج الفصببببل كالتعببببارف والتحببببد  عببببن الهويببببة وفيرهببببا باإلضببببافة  إلببببى االهتمببببام 

ة قطبببع متقدمبببة ومعرفبببة معببباني الكلمبببات وحفبببظ كتابتهبببا ثبببم ينتقبببل الطالبببب إلبببى بجانبببب القبببراءة عبببن طريبببق قبببراء

 
ً
مهارة الكتابة حيث يتم التعريف بكيفية كتابة الجمل والفقرات والتعبيبر عبن األشبياء التبي أمبام الطالبب كتابيبا

 املصطلحات. كذلك تعليمه الترقيم ملا له من أهمية في اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى إعطائه املزيد من 

  (:CS100)  1حاسوب

 –أنببواع الحواسببيب  –األسببباب الرئيسببية السببتخدم الحاسببوب  -الحواسببيب فببي حياتنببا : اسببتخدامات الحاسببوب

لغبة الحواسبيب  –مصطلحات علمية خاصبة بالحاسبوب  –كيف تعمل الحواسيب  –نظام الحاسوب ومكوناته 

العمليببات الحسببابية بالنظببام  –لببى أنظمببة أخببرى وبببالعكس وأنظمببة العببد ومثيلهببا والتحويببل مببن النظببام العشببري إ

املعبببالج  –لوحببة األم  –مكونبببات الحاسببوب الداخليبببة  -"يالسببلكلاالتشبببفير وشببفرة "  -الثنببائي منهببا الجمبببع والطببرح

وحبدات القيباس  -البذاكرة الرئيسبية وأنواعهبا والبذاكرة الثانويبة وأنواعهبا –وحدات الحسبابات واملنطبق  -الدقيق

تراسبل  –برمجيبات الحاسبوب  -أجهبزة اإلدخبال واإلخبراج وأنواعهبا  -نواقبل البيانبات وأنواعهبا  -والذاكرة السرعة

قضبببايا حاسببوبية ومقدمبببة فببي تطبيقبببات الحاسببوب مثبببل محببرر النصبببوص  -البيانببات ومعرفببة شببببكات الحاسببوب 

Word. 

   (:CS101) 2حاسوب 

 -البدفتر –الرسبام  –النوافذ واستخداماتها  -لتطبيقية مقدمة سريعة عن الحواسيب ونظام تشغيلها والبرامج ا

عمليببا. ومعظببم  Power Pointوبرنببامج العببرض التقببدمي  Excelوالبرنببامج  Wordواسببتخدام البببرامج التطبيقيببة 

هببذا املقببرر عملببي  يهببدف إلببى تببوفير مهببارات معمليببة وهببذه  البببرامج الجبباهزة سببوف  يسببتخدمها الطالببب فببي إنجبباز 

 وع تخرجه.واجباته ومشر 
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 خدمات الدعم التعليمية:

 

 المكتبة:أولا: 

 

 

تحتــوي املكتبــة علــع مجموعــة كبيــرة مــن الكتــب و املراجــم و الــدوريات فــي مختلــف التخصصــات القديمــة     و 

( وجميعها مصنفة تصـنيفا موضـوعيا ومقسـمة ومفهرسـة فـي  ارفقهـا حسـب  7348الحديثة ويبلغ عددها )  

 ع النحو التالي:التخصصات عل

 عدد الكتب التخصص عدد الكتب التخصص عدد الكتب التخصص

 173 علم البيئة 93 الدوريات 1015 االسالميات

 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 والصحافة 315 الحاسوب 213 علم النفس

 748 التربية و التعليم 114 العلوم االدارية 44 القانون 

   7348املجموع :    

 

 منظومة المكتبة:

ة االلكترونية تعمل ادارة املكتبة بالتعاون مع طالب مشاريع التخرج لقسم الحاسوب، على انشاء منظوم

ملحتويات املكتبة من كتب ومراجع ودوريات, حيث تقوم ادارة املكتبة بت جيل وحصر الكتب ومحتويات املكتبة 

املكتبة تفتقر ألجهزة الحاسوب يتناسب مع عدد  بطريقة تقليدية باستخدام ال جالت و الت جيل اليدوي.

ك ال يوجد بها انترنت، وتحتاج ربطها مع املكتبة الطالب واعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذل

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

 :قوانين المكتبة

 تفتتح املكتبة ابوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.  .1

 قة التعريف عند دخوله املكتبة.يطلب من كل طالب إبراز بطا .2
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املكتبة فير مسؤولة عن ضياع االفراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة التدريس أو معيد  .3

 أو زائر.

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

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

 الخاصة بالكلية.

 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

 اسبوع فقط.

 كتبة، و عدم  ادخال أي نوع من أنواعالحفاظ على الهدوء و عدم التحد  أثناء تواجدك في امل .8

 األطعمة داخل املكتبة.

كتب على الطاولة، وعند الخروج تأكد  3الجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم احضار أكثر من  .9

 من أنك وضعت الكتب في مكانها العحيح.

 نظام الاعارة:

 دين القارين بالكلية وكذلك املوظفين:االعارة الخارجية: مسموحة للطلبة واعضاء هيئة التدريس و املعي  

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

بالنسبة للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس: يسمح لهم باستعارة ثالثة كتب ملدة اسبوع وكالهما يمكنهم  -

 التمديد.

 : يسمح لهم باإلعارة  الداخلية فقط.بالنسبة للزوار و البحا  من خارج الكلية -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا: 

 خدمات التصوير مصور الكلية  -

 مصور الكلية و مبيعات الجامعة(الكتب )مبيعات  -

 

 

 

 


