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-1كهربية استاتيكية /التعريف بالمقرر واهدافه
- -1قانون كولوم
 -2المجال الكهربي و تطبيقاتة
1
 -2المجال
الكهربي و تطبيقاتة

 -3نظرية جاوس و تطبيقاتها
 -3نظرية جاوس و تطبيقاتها
 -4خطوط القوى الكهربية –الجهد الكهربي
 -4خطوط القوى الكهربية –الجهد الكهربي
-5السعة الكهربية-المكثفات-كهربية تيارية

امتحان نهاية الفصل الدراس ي

السطحي
- -7المغناطيسية-شدةالمجال
المغناطيسي و تقيم الراسبين

-6شد التيار الكهربي-توصيل المقاومات  -التوتر
-6شد التيار الكهربي-توصيل
السطحيالمقاومات  -التوتر

-5السعة الكهربية-المكثفات-كهربية تيارية

امتحان منتصف الفصل الدراسي

6

جـ  -المهارات المهنية والعملية

7

ج )1يطبق قوانين النظريات الكهربية

8

ب)3يصف الخمية الكهربية

9

ب )2يحدد خواص المادة من خالل نظرية جاوس

51

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

55

ب )1يربط بين النظريات الكهربية ومجاالت التطبيق

51

ا )3يوضح قوانين الكيرشوف

51

ا )1يُعرف مفهوم شد التيار الكهربي.

51

أ -المعرفة والفهم :
51

ا )2يذكرمفهوم الكهربية االستاتيكية

كود 2051 /

المىضىػات في األسثىع
استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

استزاتيج
ية التؼليم
المثاشز
استزاتيج
ية التؼليم
الغيز
مثاشز
استزاتيج
ية التؼلم
الذاتي
استزاتيج
ية التؼلم
التجزيثي
استزاتيجية
التؼليم والتؼلم
التفاػلي
التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر (طبيعة)

محاضزات
مىاقشات وػزوض تؼليمية
تماريه تطثيقية
حل مشكالت
مشاريغ تطثيقية
إجزاء تحىث
تجارب مؼملية
سيارات ميذاوية
التؼلم التؼاووي
التؼلم اإللكتزووي
الؼصف الذهىي
إمتحان وظزي
تقييم مشزوػات تصميمية
تكاليف ووجثات مىشلية
مىاقشات وتقييم أداء صفي
اختثار شفىي
اختثار ػملي
المالحظة
المقاتالت
التقىيم الشخصي للطالة

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

قسم عام 8102 -8102

الفرقة /االولى
أسالية وطزق التقييم

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

قسم عام 8102 -8102

مصفوفة مقرر (طبيعة)

كود 2051 /

الفرقة /االولى

ج )2يتدرب على تطبيقات المجال الكهربى
ج )3يتدرب على تطبيقات نظرية جاوس
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يستخدم األسموب العممي المنطقي لحل المشكالت
د)2يستخدم تكنولوجيا المعمومات
د )3يعمل فى فريق

أستاذ المادة :م.د  /هشام خلف هللا

رئيس مجلس القسم:

