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 نمىرج وصف انمقرر

 وصف انمقرر

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

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

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهٛح انرشتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضحجايؼ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 فشع انؼهٕو انُظشٚح انقسى انؼهًٙ: / انًشكز انؼهًٙانقسى  .2

 Bi 206انثإٚيٛكاَٛك  اسى / سيز انًقشس .3

 انحضٕس انٕٛيٙ ػهٗ ٔفق جذٔل انًحاضشاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انُظاو انسُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 ساػح 60 ٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح )انكه .6

 13/10/2020 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

  .فٙ جسى اإلَساٌ  األساسٛحذؼشٚف انطانة ترطثٛقاخ قإٌَ انحشكح  -
 . األداءيٍ ذطثٛق انقٕاٍَٛ انحشكٛح ػهٗ انفؼانٛاخ انشٚاضٛح نغشض ذطٕٚش  اإلفادج -

 
 
 

 يخشجاخ انرؼهى ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى .9
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     االْذاف انًؼشفٛح  -أ

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح تؼهى انًٛكاَٛكٛا انحٕٛٚح .                  1أ  

ٔذطثٛقٓا فٙ انًجال  انًٛكاَٛكٛا انحٕٛٚح ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح فٙ قٕاٍَٛ -2أ  

 انشٚاضٙ.

 انحشكٙ نإلَساٌ.ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح انرحهٛم  -3أ

  االْذاف انًٓاساذٛح  انخاصح  تانًقشس  -ب 

 اكرساب انطهثح نهًؼشفح تؼهى انًٛكاَٛكٛا انحٕٛٚح.  – 1ب 

 اكرساب انطهثح انقاتهٛح ػهٗ ذٕظٛف قٕاٍَٛ انًكاَٛكٛا انحٕٛٚح فٙ انحشكاخ انشٚاضٛح. – 2ب 

 كٛا انحٕٛٚح فٙ انرذسٚة انشٚاضٙ .اكرساب انقاتهٛح انقاتهٛح ػهٗ ذطثٛق قٕاٍَٛ انًٛكاَٛ – 3ب 

      إكساب انطهثح يٓاسج انرحهٛم انحشكٙ نجسى االَساٌ.  - 4ب 

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انششح انُظش٘ نقٕاٍَٛ انًٛكاَٛكٛا انحٕٛٚح . – 1

 .ؼًهٙ نحم انًسائم انشٚاضٛح ترطثٛق انقٕاٍَٛ انًٛكاَٛكٛا انحٕٛٚحانرطثٛق ان – 2

 سرؼًال ٔسائم انؼشض انحذٚثح ٔانًُارج انحٛح.ا -3    

 طشائق انرقٛٛى      

انرقاسٚش ٔانثحٕز                    -3االيرحاَاخ انسُٕٚح          -2االيرحاَاخ انفصهٛح     -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 انُشاطاخ انالصفٛح -6

 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح.-ج

 ًٕاد انُظشٚح شؼٕس انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼشفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛقٓا ػًهٛاذحاكٙ ان -1ج         

 سفغ انقٛى انًؼشفٛح نهًٕاد انذساسٛح يٍ خالل انرطثٛق انؼًهٙ -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ٔقاتهٛاذٓى انرذسٚسٛح فٙ دسٔس انرشتٛح انشٚاضٛح اثُاء انرطثٛق -3ج

 اذجاِ االخشٍٚ. حالل اقايح انًُافساخ انشٚاضٛح ٔانشؼٕس تانًسؤٔنٛسفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح يٍ خ -4ج   

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يٍ خالل ششح انًقشساخ انُظشٚح – 1       

 .انشٚاضٛحيٍ خالل ذطثٛق انحهٕل نهًسائم  – 2  

 طشائق انرقٛٛى    

 ذقٛٛى أداء انطهثح فٙ انًُاقشاخ ٔانحٕاس.  -1

 ذقٛٛى أداء انطهثح فٙ االيرحاَاخ. -2

  انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

 .انثإٚيٛكاَٛكإكساب انطهثح انًؼشفح انؼايح فٙ ػهى   -1د

 .انرذسٚة انشٚاضٙذطثٛق يا اكرسثّ انطهثح يٍ يؼشفح فٙ  -2د

 إلفادج يٍ يا ذؼهًّ انطهثح تحٕز ذخشجٓىا -3د
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 بنيت انمقرر .11

 مخرجاث انتعهم انمطهىبت انساعاث األسبىع
اسم انىحذة / انمساق 

 أو انمىضىع
 طريقت انتقييم طريقت انتعهيم

 انبايىميكانيك البايهميكانيك  التعريف بعلم  2  .1

شرح انمحاضراث 

اننظريت من قبم 

تذريسي انمادة 

 باستعمال وسائم

انتذريس وانعرض 

 انحذيثت

 االمتحاناث انيىميت

تقييم مشاركت انطهبت 

 انيىمي

 االمتحاناث انفصهيت

 االمتحاناث اننهائيت

 اننشاطاث انطالبيت

     العزليالعسل  2  .2

    الخرائص السسيزة للعزالت  2  .3

    العتالت والروافع 2  .4

    الكيشاتيك السدتقيم 2  .5

    السقذوفات 2  .6

    الزاوي  ساتكالكيش 2  .7

    الدرعة والدرعة الزاوية  2  .8

    التعجيل الزاوي   2  .9

    السدتقيم الكيشيتك 2  .11

     األولامتحان الفرل  2  .11

    قهانين نيهتن 2  .12

    قهانين الحركة  2  .13

    التعجيل  2  .14

    األولامتحان الفرل  2  .15

    الفعل ورد الفعل  2  .16

    الكتلة \الهزن  2  .17

    لدفع وكسية الحركةا 2  .18

    االحتكاك 2  .19

    الطاقة  \القدرة  \الذغل  2  .21

    الترادم  2  .21

    الزغط 2  .22

    مركز الثقل  \االتزان  2  .23
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    عزم القرهر الذاتي 2  .24

    الزخم الزاوي  2  .25

    الطاقة الحركية الزاوية  2  .26

    التحليل البايهميكانيكي 2  .27

    يكيالتحليل البايهميكان 2  .28

    التحليل البايهميكانيكي 2  .29

    امتحان الفرل الثاني 2  .31

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓجٛح / انكرة انًساػذج انكرة انًقشسج انًطهٕتح -1

 َصٕص اساسٛح يؼذج يٍ قثم يذسس انًادج انًشاجغ انشئٛسٛح )انًصادس( -2

انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 ٚش،....()انًجالخ انؼهًٛح ، انرقاس
 انذٔسٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛح –انرقاسٚش 

انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕاقغ  ( ب

 االَرشَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرشَد (

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ .12

صصية / استخدم االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخ
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.
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