مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :الفيزياء
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :حيدر محمد جواد حيدر
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

حيدر محمد جواد حيدر

البريد االلكتروني

Alhaidery83@yahoo.com

اسم المادة

الصوت

مقرر الفصل

-

اهداف المادة

فهم ماهية الصوت منشأه وانتقاله ومعرفة الحركة الموجية (أنواعها شروط الوسط
الناقل للموجة (للفصل االول)

التفاصيل االساسية للمادة

الصوت منشأه وانتقاله -الحركة الموجية (أنواعها شروط الوسط الناقل للموجة-
معادلة الحركة الموجية(للفصل االول)

الكتب المنهجية

المصدر الرئيسي :فيزياء الصوت والحركة الموجية /أمجد عبد الرزاق كرجية

المصادر الخارجية

المصدر المساعد :الصوت والحركةة الموجيةة  /دبحةبحي كمةاو سةوو وحتةوو ميةد
الخياط

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

االمتحانات
الشهرية
%50

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
-

-

-

05%

مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
اسم القســم  :الفيزياء
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :حيدر محمد جواد حيدر
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع

التاريخ

1
2

1122/9/12
1122/9/12

3
4
5
6
7

1122/21/2
1122/21/22
1122/21/22
1122/21/12
1122/22/21

8
9

1122/22/2
1122/22/21

11
11
12
13
14
15
16

1122/22/11
1122/22/19
1122/21/1
1122/21/11
1122/21/12
1121/2/1
1121/2/21

17
18

1121/1/2
1121/1/2

19
21

1121/1/21
1121/1/11

21

1121/3/2

22

1121/3/2

23

1121/3/21

المادة النظرية

الصوت منشأه وانتقاله ( الفصل األول)
الحركة الموجية (أنواعها شروط الوسط
الناقل للموجة
معادلة الحركة الموجية
نظرية االهتزاز الحر (الفصل الثاني)
معادالت الحركة التوافقية
حل مسائل
المعادلة العامة للحركة التوافقية -
المتجه الدوار
امتحان شهري
تطبيقات على الحركة التوافقية (البندول
البسيط)
النابض الحلزوني – الجسم الطافي
بندول اللي – البندول المركب
قاعدة التراكب ( الفصل الثالث)
أشكال ليساجو
تركيب حركتين
امتحان شهري
عطلة نصف السنة
حاالت الحركة االهتزازية المضمحلة
االهتزاز االضطراري (الفصل
الخامس)
الرنين  -أمثلة عملية
الموجات الطولية في الغاز (الفصل
السادس)
سرعة الموجة الطولية – تصحيح
البالس
تأثير الحرارة– الرطوبة – الضغط
على سرعة الصوت
تغيرات الضغط في الموجة الصوتية

المادة العلمية

المالحظات

24
25
26
27
28

1121/3/12
1121/2/3
1121/2/21
1121/2/21
1121/2/12

29
31
31
32

1121/2/32
1122/1/1
1121/1/22
1122/1/12

توقيع االستاذ :

تداخل الموجات الصوتية
امتحان شهري
سرعة الموجة المنتقله في الوسط
القدرة – شدة الصوت
علو الصوت  -نغمة الصوت – درجة
الصوت
الموجة الواقفة
ظاهرتي االنعكاس والحيود في الصوت
الصوت منشأه وانتقاله ( الفصل األول)
الحركة الموجية (أنواعها شروط الوسط
الناقل للموجة

توقيع العميد :

