
 
 

 
 
 

 

 

 

                                       
 أستمارة الخطة التدریسیة للفصل الدراسي

 

 ح12 م/).ف ج+* ال)ائي االس!
 domez973@yahoo.com ال+*89 االل67*وني

 ال7ه*Bائ<ة وال>غ@ا?<2<ة اس! ال>ادة
  مق*ر الفEل
 اه8اف ال>ادة

 

  على وأثره على الشحنات الكھربائیة، یوَضح للطالب كیفیة الحصول مفھوم المجال المغناطیسي  توضح المادة
المجال المغناطیسي من مصادر كھربائیة، وكذلك الحصول على مجال كھربائي من مصادر مغناطیسیة، یربط 

ى الكھربائیة والمغناطیسیة وبعض أجھزة القیاس الكھربائیة، یتعرف الطالب عل ھذا التوضیح العالقة الوثیقة بین 
دوائر التیار المتناوب وكیفیة حساب القیم الفعالة للجھد والتیار و زداویة فرق الطور و إیجاد الممانعة المرتبطة 
بھذه الدوائر. یتعرف الطالب على أنواع المواد المغناطیسیة وسبب حدوث كل نوع و أخیرا یعطي المقرر فكرة 

المغناطیسیة لالستفادة منھ في الصف الرابع من دراستھ  عن معادالت ماكسویل و یؤھل الطالب لإللمام بأساسیات
 .الجامعیة في مقرر الكھرومغناطیسیة

 ال6فاص<ل االساس<ة لل>ادة
 

 

 
 الM67 ال>@هL<ة

 

.المؤلف ابراھیم ناصر واخرون 1986جامعة الموصل  –الجزء الثاني  -الكھربائیة والمغناطیسیة-1  

 

 
 ال>Eادر الNارج<ة

 

2- Raymond Serway, and John Jewett, "Physics for Scientists and Engineers 

with Modern Physics", Brooks/Cole, 9th ed, 2010. ISBN: 9781439048443. 

Chapters (29-34), Pages 829-1008 

3- Paul Tipler, and Gene Mosca, "Physics for Scientists and Engineers", W. H. 

Freeman and Company, New York, 6th ed, 2008. ISBN:9780716789642, 

Chapters (26-30). Pages 887-1054. 

 
 تق8ی*ات الفEل

االمR6انات  ال>6N+* الفEل ال8راسي
 ال<.م<ة

 االمR6ان ال@هائي ال>T*وع

 %40مXالً  - %10مXالً  %15مXال %35مXالً 

 
 معل.مات اضاف<ة
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 االولى المرحلة :
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 مدرس اللقب العلمي :
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وع

سب
اال

 

 المالحظات علمیةالمادة ال المادة النظریة التاریخ

   المجال المغناطیسي  1

یةالفیض المغماطیسي وقانون كاوس في المغناطیس  2    

یار القوة المغناطیسیة المؤثرة على سلك یمر خاللھ  ت  3
 كھربائي

  

مغناطیسيحركة جسیم مشحون في مجال   4    

 مغناطیسيحركة جسیم مشحون في مجال   5
 (تطبیقات)

  

سافرت -تقانون بایو  6    

   تطبیقات لحساب المجال المغناطیسي  7

   تطبیقات لحساب المجال المغناطیسي  8

   الحث الكھرومغناطیسي ( قانون فاراداي)  9

   المولد الكھربائي والمحرك الكھربائي  10

الحث المتبادل –الحث الذاتي  –المحاثة   11    

ربط المحاثات مع بعضھا –طاقة الحث   12    

قة طری –سریان التیار الكھربائي في دائرة الحث   13
 ملف االستكشاف لقیاس التدفق المغناطیسي

  

المغناطیسي والتخلف الكھربائیة المحولة  14    

 -التیارات المترددة (مقاومة اومیة في دائرة مترددة  15
 مكثف في داائرة مترددة)

  

یةمعامل النوعدوائر الرنین المتوالیة والمتوازیة و  16    

 
  

 توقیع العمید :      توقیع االستاذ :
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 المثنى الجامعة :
 العلوم الكلیة :

 زیاءالفی القســم :
 االولى المرحلة :

 حسن مكطوف جبرالطائي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤھل العلمي :
 مكان العمل  :
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