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 الفيزياء التخصص 2021/2022 رقم الخطة الدراسية 
 لطلبة الزراعه عملي فيزياء عامه اسم المادة الدراسية 304108 الدراسية رقم المادة

 (304107لطلبة الزراعه )  فيزياء عامه للمادة المتطلب السابق 1 الساعات المعتمدةعدد 

متطلب   نوع المادة الدراسية
 جامعة اجباري 

  متطلب
 جامعة اختياري 

  متطلب 
  كلية اجباري 

  متطلب عائلة
 علوم انسانية

  متطلب
 تخصص اجباري 

  متطلب تخصص
 اختياري 

 تعلم وجاهي  تعلم مدمج  تعلم الكتروني كامل  نمط تدريس المادة
 وجاهي  3 غير متزامن( 1وجاهي:  1)  غير متزامن( 1متزامن:  2)    يالتدريسالنموذج 

 https://julms.com/lms رابط منصة االختبارات https://julms.com/lms2 رابط المساق على المنصة

 )تعبأ في كل فصل دراسي من قبل مدرس المادة( والشعب الدراسية معلومات عضو هيئة التدريس
 البريد االلكتروني رقم الهاتف رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 aiman_101@hotmail.com 0797333583 423 . مشاركا عمري ايمن الد. 

 2:00-1:00 ثن ربع 2:00 – 12:30 ح ث الساعات المكتبية )اليوم/الساعة(
 النموذج المعتمد نمط تدريسها عدد الطلبة مكانها وقتها رقم الشعبة

      
      

 الدراسية لمادةالمختصر لوصف ال

 
ات، الحركة في المتجهالوحدات والقياس، من تمكين الطالب من التحقق من بعض نظريات الفيزياء الكالسيكيه مثل:تهدف هذه الماده 

 الدورانية.و الحركه بعد واحد، قوانين نيوتن في الحركة، 

 

 مصادر التعلم
 الكتاب المقررمعلومات 

)العنوان، المؤلف، تاريخ 
 دار النشر( اإلصدار،

 1-العمليه  مذكره خاصه في الفيزياء

 مصادر التعلم المساندة 
)كتب، قواعد بيانات، دوريات، 

 (، أخرى برمجيات، تطبيقات

1-Laboratory Experiments, Physics-111, N. Saleh, B. Bulos, I. 

Shahin, and A. Hindeleh., University of Jordan.  Amman. 

عثمان, يعقوب حمام,  عبد الرؤوف العلي, عدنان ,105الميكانيكا ف دليل تجارب  -2

 اربد. ,محمد رضا سعيد, جامعة اليرموك
 

 https://www.wikipedia.org/  المواقع االلكترونية الداعمة
 أخرى   تعليمية افتراضيةمنصة   مشغل /مختبر  قاعة دراسية  البيئة المادية للتدريس

 

https://www.wikipedia.org/
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   ,S= Skills,  C= Competences)         (K= Knowledge الدراسية مخرجات تعلم المادة

 مخرجات تعلم المادة الرقم
مخرج تعلم  رمز

 رتبطالم لبرنامجا
 المعرفة

K1 معرفة المبادء االساسية للميكانيكا MK xx 
K2 نعرفة جمع وجدولة وتحليل البيانات  
K3 رسم البيانات ومعرفة استنباط النتائج منها  
K4 تحليل القراة وحساب االخطاء  

 المهارات
S1   
S2   
S3   
S4   

 الكفايات

C1   
C2   
C3   
C4   

  
 لنتاجات التعلم المباشر آليات التقييم

 التعلم الوجاهي التعلم المدمج التعلم االلكتروني نوع التقييم/ نمط التعلم
 %20 0 0 امتحان أول

 %20 %20 %30 منتصف الفصلامتحان ثاني/ 
 %10 %10 %0 المشاركة

 0 %30 %30 ةمتزامناللقاءات التفاعلية غير ال
 %50 %40 %40 االمتحان النهائي

 
  الخ.طالبيةاللقاءات التفاعلية غير التزامنية هي األنشطة والمهام والمشاريع والواجبات واألبحاث والعمل ضمن مجموعات.. 

 
  الوجاهية وموضوعاتها / تزامنةمجدول اللقاءات ال

 **المرجع  *أسلوب التعلم الموضوع األسبوع
1    
 ، محاضره مسجله التجربة االولى محاضره، تعلم تشاركي جمع البيانات وتحليلها 2
 ، محاضره مسجله التجربة الثانيه محاضره، تعلم تشاركي القياس  3
 ، محاضره مسجلهالتجربة الثالثه محاضره، تعلم تشاركي الحركه في بعد واحد 4
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 ، محاضره مسجلهالتجربة الرابعه محاضره، تعلم تشاركي طاولة القوى 5
   االمتحان النصفي 6
 ، محاضره مسجلهالتجربة الخامسه  محاضره، تعلم تشاركي المقذوفات 7
 ، محاضره مسجلهالتجربة السادسه محاضره، تعلم تشاركي قوانين نيوتن في الحركة 8
تشاركيمحاضره، تعلم  قوة االحتكاك 9  ، محاضره مسجلهالتجربة السابعه 
 ، محاضره مسجلهالتجربة الثامنه محاضره، تعلم تشاركي الحركة التوافقيه البسيطه 10
11    
12    
13    
14    
15    
   االمتحان النهائي 16

 
 تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي ... الخ. اساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، *

 صفحات في كتاب، قاعدة بيانات، محاضرة مسجلة، محتوى على منصة التعلم االلكتروني، فيديو، موقع...الخ** المرجع: 
 

 )في حال التعلم االلكتروني والتعلم المدمج( تزامنةمالالتفاعلية غير  جدول اللقاءات
 طريقة التسليم  المراجع المهمة األسبوع

1      
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 


