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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة التعليميةاملؤسسة  .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية / املركز القسم العلمي .2

 الفيزياء العامة او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 وفق معايري احتاد اجلامعات العربية دليل ضمان اجلودة واالعتمادية املعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –  زيارات ميدانية  املؤثرات اخلارجية األخرى .7

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

  .ة للمادةكيحاالت املادة الطبيعية، اخلواص العامة للمادة، اخلواص امليكانيالفيزياء العامة يف يبحث علم  -1
 فروض النظرية احلركية،  االبعاد اجلزيئية  واملسافات البينية، احلركة الرباونيةالطالب على تعريف يشتمل على  -0
 قانون بويل، االنضغاطية واملرونةتعرف الطلبة على  -3
 .املاء: بنائة اجلزيئي، تآصره اهليدروجيين، وخواصه كمذيبعلى الطالب  تعرف -4
 نيوتن يف اللزوجةاللزوجة، قانون مفهوم دراسة  -5
 .االجهزة البصرية، االشعة السينيةعلى التعرف  -6
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11

  االهداف املعرفية  -أ
 علم الفيزياء العامة يف حاالت املادة الطبيعيةان يتعرف الطالب على    -1أ
 كثافة االجسام الصلبة )غري اجملوفة(  ويقيسالطالب  جيدان    -0أ
 قانون بويل، االنضغاطية واملرونةالطالب  يفهمان    -3أ
 على املاء: بنائة اجلزيئي، تآصره اهليدروجيين، وخواصهالطالب  يتعرفان    -4أ
 اللزوجة، قانون نيوتن يف اللزوجةالطالب  يفهمان    -5أ
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

 الفيزياء العامةتعريف الطالب مبفهوم علم  – 1ب 
 اجياد معامل الشد السطحي بطريقة جايكرقدرة الطالب على  – 0ب 
 اجيادلزوجة املاء بطريقة اجلريان االنسيايب الطلبة من متكني  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 يف املخترب اجملاميع الطالبية  -3
  الورشالدروس العملية يف  -4
     اجلامعةكليات ملختربات  الرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
  الصور الفضائيةوبعض  التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 وفهم علم الفيزياء وتطبيقاته  املالحظة واالدراك -0ج



  
 3الصفحة 

 
  

 لعلمي الصحيحا التحليل والتفسري -3ج
 وكتابة التقاريراالعداد والتقومي  -4ج 

 واملناقشة اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذهين -1
جتربة اجياد معامل الشد  يعمل مثال ) اذا استطاع الطالب اناسرتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -0

 (الشعريةالسطحي بطريقة االنبوبة 
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 والدراساتالتقارير  -3

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -0د
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3د
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف  -4
   للورش الفنيةالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 3 0 الفيزياء العامة افرتاضي   االوىل
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -0
 توجيه وحتفيز اآلخرين .القيادة : القدرة على  -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 .(املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى  -6

 
 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -0
 املكتبة املركزية  -3
   باملكتبة املركزية اهم الكتب واملصادر اخلاصة  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
الخاصة  يةالمهاراتاألهداف 

 والقيميةاألهداف الوجدانية  برنامجبال

ارات العامة والتأهيلية المه
المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 (والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

 االولى
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي الفيزياء العامة افرتاضي  
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الرتبة واملوارد املائية / املركز القسم العلمي  .2

 افرتاضي        /  الفيزياء العامة اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 55 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .6

 0202 – 4 – 02 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

حاالت المادة الطبيعية، الخواص العامة للمادة، الفيزياء العامة في يبحث علم  -1

 . ة للمادةكيالخواص الميكاني

فروض النظرية الحركية،  االبعاد الجزيئية  تعريف الطالب على يشتمل على  -2

 والمسافات البينية، الحركة البراونية

 تعرف الطلبة على قانون بويل، االنضغاطية والمرونة -3

 تعرف الطالب على الماء: بنائة الجزيئي، تآصره الهيدروجيني، وخواصه كمذيب. -4

 دراسة مفهوم اللزوجة، قانون نيوتن في اللزوجة -5

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا  
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 .االجهزة البصرية، االشعة السينيةالتعرف على  -6
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .12
  األهداف املعرفية  -أ

 ان يتعرف الطالب على علم الفيزياء العامة يف حاالت املادة الطبيعية     -1أ 
 ان جيد الطالب ويقيس كثافة االجسام الصلبة )غري اجملوفة(   -0أ
 ان يفهم الطالب قانون بويل، االنضغاطية واملرونة   -3أ
 ان يتعرف الطالب على املاء: بنائة اجلزيئي، تآصره اهليدروجيين، وخواصه   -4أ
 ان يفهم الطالب اللزوجة، قانون نيوتن يف اللزوجة   -5أ
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 

 تعريف الطالب مبفهوم علم الفيزياء العامة  – 1ب 
 السطحي بطريقة جايكرقدرة الطالب على اجياد معامل الشد  – 0ب 
 متكني الطلبة من اجيادلزوجة املاء بطريقة اجلريان االنسيايب  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
  الورش الفنية واحلقولالدروس العملية يف  -4
  ملختربات اجلامعة ذات العالقةالرحالت العلمية  -5

 التقييمطرائق 
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
 القدرة على التفكري بشكل معقول . وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني

 املالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -3ج
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 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -0
 اجملاميع الطالبية  -3
  املختربالدروس العملية يف  -4
  لحقول الزراعيةوالعملية يف الورش والالرحالت العلمية  -5
 طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -0
 التقارير والدراسات -3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللفظي )  -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -0د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . ( الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف -4د
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 بنية املقرر .11

اسم الوحدة  خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع
طريقة  طريقة التعليم / أو املوضوع

 التقييم

 5 األول
حاالت املادة   علىان يتعرف الطالب 

الطبيعية، اخلواص العامة للمادة، 
 اخلواص امليكيانية للمادة

 الفيزياء العامة

 اإلمتحان اجهزة القياس

 الثاين
فروض النظرية ان يتعرف الطالب على  5

احلركية،  االبعاد اجلزيئية  واملسافات 
 البينية، احلركة الرباونية

 الفيزياء العامة

تجربة ايجاد التعجيل االرضي 
 اإلمتحان باستخدام البندول البسيط

 الثالث
السرع ان يتعرف الطالب على  5

التصادم بني اجلزيئية، القوى اجلزيئية، 
 اجلزيئات، اخلواص احلرارية للمادة

 الفيزياء العامة

ايجاد كثافة االجسام الصلبة )غير 
 اإلمتحان المجوفة(

 الرابع
قانون بويل، ان يتعرف الطالب على  5

 االنضغاطية واملرونة
 الفيزياء العامة

 اإلمتحان ايجاد كثافة االجسام المجوفة

 اخلامس
امليكانيك: ان يتعرف الطالب على   5

قوانني القوة واحلركة، قوانني احلركة يف 
 بعد واحد، السقوط احلر لالجسام

 الفيزياء العامة

تجربة ايجاد معامل الشد السطحي 
 اإلمتحان بطريقة االنبوبة الشعرية

 السادس

قوانني نيوتن ان يتعرف الطالب على  5
للحركة: القانون االول يف احلركة، 

القانون الثاين يف احلركة، قانون نيوتن 
 يف اجلذب العام

 الفيزياء العامة

تجربة ايجاد معامل الشد السطحي 
 اإلمتحان بطريقة جايكر

 السابع
املاء: بنائة ان يتعرف الطالب على  5

اجلزيئي، تآصره اهليدروجيين، وخواصه  
 كمذيب

 الفيزياء العامة
تجربة ايجاد الرطوبة النسبية 

باستخدام المرطاب )ذو المحرارين 
 الرطب والجاف(

 اإلمتحان

 الثامن
الشد ان يتعرف الطالب على  5

السطحي، زاوية التماس، اخلاصية 
 الشعرية

 الفيزياء العامة

تجربة ايجاد نسبة خلط بخار الماء 
 اإلمتحان في الهواء

 التاسع
االنتشار، ان يتعرف الطالب على  5

 الظاهرة االوزموزية
تجربة ايجاد معامل انكسار مادة  الفيزياء العامة

الزجاج لموشور ثالثي باستخدام 
 السبكتروميتر

 اإلمتحان
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 خطة تطوير املقرر الدراسي -13

وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1
 خصصات املوجودة يف القسم العلمي املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب الت

 ية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العامل -0
 .تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت الزراعية  -3

اللزوجة، ان يتعرف الطالب على  5 العاشر
 قانون نيوتن يف اللزوجة

تجربة ايجاد المقاومة الداخلية  الفيزياء العامة
والقوة الدافعة الكهربائية لخلية  

 كهربائية

 اإلمتحان

احلادي 
 عشر

جريان املوائع، ان يتعرف الطالب على  5
 ضغط املائع، قانون بوازيل

تجربة قياس الضغط الجوي  الفيزياء العامة
 اإلمتحان باستخدام قانون بويل

الثاين 
 عشر

قانون ستوك، ان يتعرف الطالب على  5
 اشتقاقه وتطبيقاته

تجربة ايجادلزوجة الماء بطريقة  الفيزياء العامة
 اإلمتحان الجريان االنسيابي

الثالث 
 عشر

العالقات  ان يتعرف الطالب على  5
احلجمية والوزنية، كثافة االجسام، 
 املسامية، املساحة السطحية والنوعية

 الفيزياء العامة

تجربة ايجادسرعة الصوت في 
 اإلمتحان الهواء

الرابع 
 عشر

االجهزة  ان يتعرف الطالب على  5
 السينيةالبصرية، االشعة 

 الفيزياء العامة

 اإلمتحان مراجعة عامة

 البنية التحتية -10

 تنظريا مشو تملخصا سلسلة:   مشو نيلدا  - -1 ـ الكتب املقررة املطلوبة1
 لجامعيةا ءلفيزياا في مسائلو

 )املصادر(ـ املراجع الرئيسية 0
 ميكانيك 1ج لجامعيةا ءلفيزيا: ا لكتلاعبد حيمد.ر - -1

 ارةلحروا لموجيةاحلركة ا دةلماا اصخوو

               ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( اجملالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

 Physics Pdf Books ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
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