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 ( يطرح مستقباًل)تخصص الفيزياء وأساليب تدريسها   6

يف جامعنينية القنينيدس املفتوحنينية اسنينيتجابة وطنينينية للفلسنينيفة الرتبوينينية النينييت   " الرتبينينية" تنينيأتي كلينينية 

ية للمجتمنينينيع تتبناهنينيا، والنينينييت تهنينينيدف إىل تلبينينينية احلاجنينينيات الرتبوينينينية الراهننينينية والتطلعنينينيات املسنينينيتقبل 

الفلسطيري خباصة، واجملتمعات العربية بعامة، من أجنيل تطنيوير ورفنيع مسنيتوف العملينية الرتبوينية       

 .يف هذه اجملتمعات

ويهنينيدف ختصنينيص الفيزينينياء بصنينيورة عامنينية إىل إعنينيداد وتأهينينيل مدرسنينيي املرحلنينية األساسنينيية         

النينيوظيفي،  والثانوينينية يف املنينيدارس علمينينيًا وعملينينيًا، حتنينيى تكنينيود لنينيديهم القنينيدرة علنينيى شنينيغل دورهنينيم 

 .وأداء رسالتهم الرتبوية على أكمل وجه

 :األهداف العامة للتخصص

يهدف ختصص الفيزياء وأسنياليب تدريسنيها يف كلينية الرتبينية إىل  قينيق األهنيداف العامنية        

 :ا تية

 .يف جمال تدريس الفيزياء املؤهل  تربويا وعلميا تلبية حاجات اجملتمع من املعلم  .1

 .أسلوبًا يف التفكري، وأداة يف مواجهة امليكالت العامةترسيخ املنهجية العلمية  .2

تقنينينيدير دور الفيزينينينياء يف النهضنينينية العلمينينينية والتكنولوجينينينية واحلضنينينيارية يف اجملتمعنينينيات    .3

 .اإلنسانية

تزوينينينيد الطنينينيالب بقنينينيدر كنينينياف منينينين املعنينينيارف الرتبوينينينية والعلنينينيوم الفيزيائينينينية واملهنينينيارات        .4

حلنينية الثانوينينية، وميكنينينهم منينين  التطبيقينينية، ينينيوفر هلنينيم مسنينيتوف يؤهلنينيهم للتنينيدريس يف املر  

 .متابعة  صيلهم األكادميي يف جمالي العلوم الرتبوية والفيزياء

تطوير األداءات الصنيفية ملعلمنيي الفيزينياء، مبنيا يتوافنيق واملسنيتجدات احلديثنية يف تعلنييم          .5

 .وتعلم الفيزياء

 مقررات تخصص الفيزياء وأساليب تدريسها

ختصنيص الفيزينياء وأسنياليب تدريسنيها،     / للحصول على درجة بكالوريوس يف الرتبينية    

 :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي( 133)على الطالب أد يتم بنجاي 

 ساعة معتمدة( 29) املقررات التأسيسية. 1

 ساعة معتمدة( 29) املقررات األساسية. 2

 ساعة معتمدة( 69) املقررات التخصصية. 3

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة. 4
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تتومون المقمررات التخصصمية لتخصممت ال،يزيماا وأسماليب تدريسممةا  :تخصصــيةالمقــررات ال
  :ساعة ميتمدة مبينة يي الجدوع اآلتي(  69)  من   

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)تفاضل وتكامل  5161

 5161 - 3 3 (1)فيزياء عامة  5171

 5171،  5261 - 3 3 (2)فيزياء عامة  5172

 أو متزامن 5171 1 - 1 (1)فيزياء عامة عملية  5178

 أو متزامن 5172 1 - 1 (2)فيزياء عامة عملية  5179

 5161 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  5261

 5261 - 3 3 (1)الفيزياء الرياضية  5271

 5261 - 3 3 نظرية النسبية 5271

 5172 - 3 3 (1)الكهرومغناطيسية  5272

 5272 - 3 3 الضوء الفيزيائي 5273

 5171 - 3 3 الفيزياء احلديثة 5274

 5172 - 3 3 مقدمة يف االلكرتونيات 5276

 - - 3 3 علم الفلا 5277

 5179 2 1 3 (1)الفيزياء العملية  5278

 5271 - 3 3 (2)الفيزياء الرياضية  5371

 5171 - 3 3 الكالسيكيةامليكانيكا  5371

 5271 - 3 3 االهتزازات واملوجات 5373

 5274، 5271 - 3 3 ميكانيكا الكم 5374

 5274 - 3 3 الفيزياء احلرارية 5375

 5273 2 1 3 (2)الفيزياء العملية  5378

 5276 1 - 1 االلكرتونيات العملية 5379

 5371،  5272 - 3 3 (2)الكهرومغناطيسية  5472

 5374 - 3 3 الفيزياء النووية 5475

 5374 - 3 3 فيزياء احلالة الصلبة 5476

 2 1 3 ميروع التخرج 5499
إنهاء املستوف  1214

 الثال 

  9 61 69 اجملموع
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 توصيف المقررات التخصصية لتخصص الفيزياء وأساليب تدريسها

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 1)تفاضل وتكامل  5161

رر النهاينيات واالتصنيال، االشنيتقاق، اشنيتقاق االقرتاننيات اجلفينية وغنيري        يتناول هنيذا املقني   

: اجلفية، تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية، تطبيقات االشتقاق، نظرية لوبيتال، التكامل

 تكامل االقرتانات اجلفية وغري اجلفية، تطبيقات التكامل

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 1)فيزيا  عامة  5171 

 (1)تفاضل وتكامل  5161سابق متطلب 

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر القينينياس ووحداتنينيه يف الفيزينينياء، املتجهنينيات، علنينيم احلركنينية، ديناميكنينيا   

اجلسنينييمات، الينينيغل والطاقنينية والقنينيدرة، النينيزخم اخلطنينيي والتصنينيادمات، احلركنينية الدورانينينية،         

 .اجلاذبية، ميكانيكا املوائع، احلرارة

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 2)فيزيا  عامة  5172

 (2)تفاضل وتكامل  5261، (1)فيزياء عامة  5171متطلب سابق 

يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى القنينيوة الكهربائينينية، اجملنينيال الكهربنينيائي، اجلهنينيد الكهربنينيائي،     

املواسعة الكهربائية واملنيواد العازلنية، التينيار الكهربنيائي املباشنير واملقاومنية الكهربائينية، القنيوة         

ربائينية، اجملنيال املغناطيسنيي والقنيوف املغناطيسنيية والعنيزوم       الدافعنية الكهربائينية والنيدورات الكه   

الدورانينينية املغناطيسنينيية، مصنينيادر اجملنينياالت املغناطيسنينيية، احلنيني  الكهرومغناطيسنينيي، الضنينيوء        

 .اهلندسي، الضوء الفيزيائي

 (عملي 1)ساعة معتمدة  1(: 1)فيزيا  عامة عملية  5178

 أو متزامن( 1)فيزياء عامة  5171متطلب سابق 

هنينيذا املقنينيرر مجنينيع املتجهنينيات وتنينيوازد القنينيوف، حركنينيات األجسنينيام يف اجتنينياه واحنينيد،       يتننينياول

املقذوفات، قانود نيوتن الثاني يف احلركة، قوف االحتكاك، حفنيظ النيزخم اخلطنيي،    حركة 

احلركة الدائرية العمودية، العزوم يف احلركنية الدورانينية، اللزوجنية، احلنيرارة النوعينية، مبنيدأ       

 .ة برينوليأرمخيدس، تطبيقات على معادل
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 (عملي 1)ساعة معتمدة  1(: 2)فيزيا  عامة عملية  5179

 أو متزامن( 2)فيزياء عامة  5172متطلب سابق 

اجملال الكهربائي، الطالء الكهربائي واليحنة على األيوننيات، قنيانود   يتناول هذا املقرر 

سنيعة  ، مكافئ جول احلراري، قياس  أوم ، قنطرة ويتسود، جمزي اجلهد، قانود كريشوف

جمهولنينية، اجملنينيال املغناطيسنينيي األرضنينيي، املينينيزاد التينينياري، قنينيانود سنينينيل، العدسنينيات الضنينيوئية         

  .الرقيقة

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 2)تفاضل وتكامل  5261

 (1)تفاضل وتكامل  5161متطلب سابق 

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر طنينيرق التكامنينيل، التكامنينيل املعتنينيل، تطبيقنينيات علنينيى التكامنينيل تتضنينيمن   

القطبينينية، املتتالينينيات واملتسلسنينيالت الالنهائينينية، نظرينينية تنينيايلور، نظرينينية منينياكلورين،    اإلحنينيداثيات

متسلسلة القوف، االقرتانات بأكثر من متغري، االشتقاق اجلزئي، التكامل الثنائي والتكامل 

 .الثالثي، تطبيقات التكامل املتعدد

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 1)الفيزيا  ال ياضية  5271

 (2)تفاضل وتكامل  5261متطلب سابق 

يركنينينيز هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى األعنينينيداد املركبنينينية،  لينينينيل املتجهنينينيات، التفاضنينينيل اجلزئنينينيي،          

واملتكنينينيامالت املتعنينينيددة، احملنينينيددات واملصنينينيفوفات، مسلسنينينيلة فورينينينية، التحنينينيويالت التكاملينينينية      

(Integral Transforms )وتطبيقاتها. 

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: نظ ية النسبية 5271

 (2)تفاضل وتكامل  5261 متطلب سابق

 -يركز هذا املقرر على االحنراف عن ديناميكا نيوتن،  نيويالت اينينيت  ولنيورنز    

 .اينيت ، الكانيماتيكا النسبية، الديناميكا النسبية، الكهرومغناطيسية النسبية

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3 (:1)الكه ومغناطيسية  5272

 (2)فيزياء عامة  5172متطلب سابق 
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تناول هذا املقرر اليحنات واجملال، التيار الكهربائي املسنيتمر واملتننياوب، اجملنياالت    ي 

الكهربائينينية لينينيحنات متحركنينية، اجملنينيال املغناطيسنينيي، احلنيني  الكهرومغناطيسنينيي، معنينيادالت   

 .ماكسويل، اجملال واملادة

 (نظ ي 3)ةساعات معتمد 3: الضو  الفيزيائي 5273

 (1)الكهرومغناطيسية  5272متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر ب  املوجات الكهرومغناطيسية وانتيارها، مبدأ الرتاكب، التداخل، 

 .احليود، االستقطاب، الليزر

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: الفيزيا  احلديثة 5274

 (1)فيزياء عامة  5171متطلب سابق 

ذرة، الطبيعنية  يهتم هذا املقرر بدراسة البنية الذرينية للمنيادة،  وذجنيا رذرفنيورد وبنيور للني       

املوجبة اجلسمية للمادة، مقدمة يف امليكانيكا املوجبة للجسيمات، األشعة السينية، النينياط  

 .اإلشعاعي الطبيعي

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: مقدمة ل االلكرتونيات 5276

 (2)فيزياء عامة  5172متطلب سابق 

املرشنيحات، الثنائينيات شنيبه     يتناول هذا املقرر  ليل دارات التينيار املسنيتمر واملتننياوب،    

املوصنينينينينيلة وتطبيقاتهنينينينينيا، الرتانزسنينينينينيتور،  لينينينينينيل دارات الرتانزسنينينينينيتور، املضنينينينينيخات اإلجرائينينينينينية       

(Operational Amplifiers )وتطبيقاتها. 

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: علم الفلك 5277

يتناول هذا املقرر األجسام الفلكينية، وسنيائل الرصنيد الفلكنيي، طنيرق قينياس األبعنياد         

ينينينينية، اجملموعنينينينية اليمسنينينينيية، الينينينينيمس، األرمل، الكواكنينينينيب الداخلينينينينية، الكواكنينينينيب  الفلك

اخلارجينينينينية، النجنينينينيوم خصائصنينينينيها، أقنينينينيدارها، درجنينينينيات حنينينينيرارة سنينينينيطحها، إضنينينينياءتها ، تطنينينينيور   

 .الكواكب، اجملرات، أشباه النجوم، احملريات الفلكية
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 (عملي 2نظ ي، 1)ساعات معتمدة  3(: 1)الفيزيا  العملية  5278

 (2)فيزياء عامة عملية  5179متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر املطياف املنيوري، ورزة احليود، حلقات نيوتن، االسنيتقطاب، قنيانود   

الرتبيع العكسي ليدة االستضاءة، ومعامل امتصنياص الضنيوء يف منيادة شنيفافة، قنيانود سنيتيفاد       

ز، ، السنينيلوك اإلحصنينيائي لإلشنينيعاع الننينيووي، التوصنينييل احلنينيراري للفلنيني (e/m)وبولتزمنينياد، قنينيايس 

االهتنينيزازات املخمنينيدة، املروننينية اخلطينينية والالخطينينية ملنينيادة مرننينية، النينيرن ، هنينيذا إضنينيافة إىل لقنينياء        

 .أسبوعي عن طرائق  ليل البيانات يف الفيزياء التجريبية

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3(: 2)الفيزيا  ال ياضية  5371

 (1)الفيزياء الرياضية  5271متطلب سابق 

ت التفاضلية اجلزئية والعادية، الدوال اخلاصة، نظرية املتغريات يتناول هذا املقرر املعادال

 (.مقدمة ) املركبة 

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: امليكانيكا الك سيكية 5371

 (1)فيزياء عامة  5171متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر قوان  نيوتن يف احلركة، حركة جسيم يف بعدين وثالثة أبعاد، القوف 

حركة نظام منين اجلسنييمات، ديناميكنيا األجسنيام اخلاسنيئة، مبنيادي امليكانيكنيا        املركزية، 

 (.معادالت الغران  ) التحليلية 

 (نظ ي 3)ةساعات معتمد 3: االهتزازات واملولات 5373

 نظرية النسبية 5271متطلب سابق 

يتننينينينياول هنينينينيذا املقنينينينيرر احلركنينينينية التوافقينينينينية البسنينينينييطة واملخمنينينينيدة، االهتنينينينيزازات القسنينينينيرية    

(Forced)  االهتنينيزازات املتقارننينية ،(Coupled)   ،املوجنينيات املستعرضنينية، املوجنينيات الطولينينية ،

 .املوجات الكهرومغناطيسية
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 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: ميكانيكا الكم 5374

 الفيزياء احلديثة 5274، (1)الفيزياء الرياضية  5271متطلب سابق 

ملوجبة وعالقات الال دينيد، معادلنية   يتناول هذا املقرر ودودية الفيزياء الكالسيكية، احلزم ا

 Eigen)، النينينيدوال الصنينينيحيحة والقنينينييم الصنينينيحيحة    (Spin)شنينينيرودنغر، النينينيزخم النينينيدوراني والنينينيفم    

Values)   اجلهنينيود يف بعنينيد واحنينيد، املذبنينيذب التنينيوافقي البسنينييط، ذرة اهلينينيدروج ، مقدمنينية يف نظرينينية ،

 .االضطراب

 (نظ ي 3)ةساعات معتمد 3: الفيزيا  احل ا ية 5375

 الفيزياء احلديثة 5274سابق  متطلب

يركز هذا املقرر على قوان  الديناميكا احلرارية وتطبيقاتها، درجة احلرارة، معادالت 

، االنعكاسنينيية، الصنينيفر  (Entropy)احلالنينية، كمينينية احلنينيرارة، الطاقنينية الداخلينينية، االعنينيتالج    

قنينينينية املطلنينينينيق وظنينينينيواهر درجنينينينيات احلنينينينيرارة املنخفضنينينينية، امليكانيكنينينينيا اإلحصنينينينيائية، مفهنينينينيوم الطا  

(Ensemble )اإلحصائي وخباصة القانوني منه. 

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3(: 2)الفيزيا  العملية   5378

 الضوء الفيزيائي 5273متطلب سابق 

يتننينينينياول هنينينينيذا املقنينينينيرر الظنينينينياهرة الكهروضنينينينيوئية، االنبعنينينينياث األينينينينيوني احلنينينينيراري، منينينينيدخل   

عة السنيينية، مطيافينية أشنيعة غامنيا،     ميكلصن، جتربة فرانا وهرتز، مطيافية أشعة بيتا واألش

، باستخدام وززة (Balmer's Series)ظاهرة هول، القابلية املغناطيسية، متسلسلة باملر 

 .باستخدام اجملاالت املتقاطعة( e/n)احليود، جتربة ميليكاد لقطرة الزي ، قياس 

 (عملي 1)ساعة معتمدة  1: االلكرتونيات العملية 5379

 مة يف االلكرتونياتمقد 5276متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر طرق قياس القاومات واملواسنيعات والتينيارات الكهربائينية وفنيروق اجلهنيد      

والطنينيرق ( Oscilloscope)ورامسنينية الذبنينيذبات  ( Multimeter)باسنينيتخدام املقنينياس متعنينيدد   

الصحيحة الستخدام صادر الطاقة املستمرة واملتناوبة، أصناف املرشحات ومميزاتهنيا، النيدارات   

الرناننينية، ممينينيزات الثنائينينيات شنينيبه الوصنينيلة، دارات تينينيكيل املوجنينيات، ممينينيزات الرتانزسنينيتور،       
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دارات الرتانزسنينينيتور املضنينينيخمة، دارات مصنينينيادر القنينينيدرة، تطبيقنينينيات علنينينيى املضنينينيخات اإلجرائينينينية     

(Operational Amplifiers ) والدارات الرقمية(Digital Circuits.) 

 (نظ ي 3) ةدساعات معتم 3(: 2)الكه ومغناطيسية  5472

 (2)الفيزياء الرياضية  5371، (1)الكهرومغناطيسية  5272متطلب سابق 

يركنينينيز هنينينيذا املقنينينيرر علنينينيى الكهرسنينينيكونية، القنينينيوة واجملنينينيال والطاقنينينية، املنينينيواد العازلنينينية،      

 .املغناطيسية السكونية، الديناميكا الكهربائية، معادالت ماكسويل وتطبيقاتها

 (نظ ي 3) ةدساعات معتم 3: الفيزيا  النووية 5475

 ميكانيكا الكم 5374متطلب سابق 

، حالنينينية االسنينينيتطارة   (النينينيديوترود  ) يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر القنينينيوة النووينينينية، احلالنينينية املقينينينيدة       

(Scattering )    ،البنينينية النووينينية، النمنينياذج النووينينية، التفنينياعالت النووينينية، الكهرومغناطيسنينيية

 .الضعيفة، القوية، الطرق التجريبية والتطبيقات

 (نظ ي 3) ةساعات معتمد 3: ا  احلالة الصلبةفيزي 5476

 ميكانيكا الكم 5374متطلب سابق 

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر الرتكينينيب البلنينيوري، احلينينيود البلنينيوري، والينينيبكية العكسنينيية، القنينيوة، 

احلنينينيرارة النوعينينينية ل،جسنينينيام ( Phonons)الرابطنينينية البلورينينينية، االهتنينينيزازات البلورينينينية، النطنينينياق 

 .، سطوي فريمي(Band Theory)البلورات، نظرية النطاق  الصلبة، االلكرتونات احلرة يف

 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: مش وع التخ ج 5499

 مناه  البح  العلمي، إنهاء املستوف الثال  1214متطلب سابق 

، وتنيوظيفهم  كتابنية مينياريع ختنيرجهم   لاملهارات الضنيرورية  بالطلبة  يهدف املقرر إىل تزويد

  ةأساسيات كتابة املينيروع : لمي خاصة اجلانب العملي منه، وييتمل علىألساسيات البح  الع

اختيار موضوع امليروع، ووضع خطته، ومجع مادتنيه، وتأليفهنيا، وربطهنيا، و ليلنيها، وكيفينية      

توثيق املادة العلمينية، وترتينيب قائمنية مصنيادر البحني  ومراجعنيه، منيع أمثلنية توضنييحية وتطبيقينية،           

 .وعهتسهل على الطالب أمر كتابة مير


