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طلبة نظریاً وعملیاً یمكنھم من مواصلة دراستھم العلیا من جھة وان یؤدوا دوراً متمیزاً في البحث تأھیل ال-
.والعمل في المنشأت العلمیة والصناعیة  

االشعة السینیة ، السونار ، المفراس ، (في انھا دخلت في كافة المجاالت مثل الحدیثة تكمن أھمیة الفیزیاء ا-2
  ).رنین المغناطیسي وغیرھا كشف األورام السرطانیة ال

للنظریة النسبیة الخاصة والعامة وكذلك النماذج الذریة وإیجاد تعلم الطالب اھم المفاھیم والمبادى األساسیة .3
 .وكذلك االشعة السینیة انصاف اقطار المدارات ومبدا االستبعاد لباولي وقاعدة ھوند 

مما یؤھلھم الفیزیاء الحدیثة ة والالزمة الخاصة بمادة تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروری
 مجاالت الللعمل والبحث في كافة 

 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم ات المقررمخرج .10

  األھداف المعرفیة  -أ
   . حدیثةللفیزیاء التمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
  . نسبیة الخاصة والعامة والفھم  لل صول  على المعرفةلحتمكین الطلبة من ا -2أ
عادالت إیجاد انصاف اقطار المدارات وكذلك فھم لمتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ

  . إیجاد الطاقة لمستویات الذرة 
 .للتوزیع االلكتروني داخل الذرة من الحصول  على المعرفة والفھم  تمكین الطلبة -4أ

   .الخاصة بالمقرر یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
الفیزیاء الحدیثة والنظریة النسبیة بموضوع والمواضیع االضافیة المتعلقة  باألساسیاتتزوید الطلبة     -

  .العامة والخاصة 
واستخداماتھا في  الفیزیاء الحدیثةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

   .المجاالت األخرى 
ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة -1
  االختبارات النظریة -2
  التقاریر والدراسات -3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    -4
  درجات محددة بواجبات بیتیة   -5

 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  .حدیثةللفیزیاء التمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج
  . تطبیق االشعة السینیة دراسة وتمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة  بالفیزیاء الحدیثةتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   .الفیزیائي تفكیر والتحلیل تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات ال   -
تتطلب التفكیر   ثة التيالفیزیاء الحدیتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  
  
 
 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة -1
  نظریةاالختبارات ال -2
  التقاریر والدراسات -3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    -4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  -5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  عن طریق االنترنیت   متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 .الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

طریقة 
 علیمالت

 طریقة التقییم

 معرفة من طلبةتمكین ال 4 1
قیاس سرعة الضوء من 

   خالل التجارب 

مقدمة عن طبیعة 
الضوء ، التجارب 

األولى لقیاس سرعة 
الضوء ، تجربة 
 مایكلسن ومورلي 

السبورة 
 والداتا شو 

امتحانات 
یومیة 

وواجبات 
بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

 معرفة من  لبة الطتمكین   4 2
والنظریة تحویالت غالیلو 

  النسبیة الخاصة والعامة 

النظریة النسبیة (تعاریف 
الخاصة ، فرضیاتھا ، 

النظریة النسبیة العامة ، 
المراجع (محاور االسناد 

، تحویالت ) القصوریة 
  .غالیلو 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفة من  الطلبة تمكین  4 3
ب تحویالت لورنس ومقلو

   تحویالت لورنس 

تحویالت لورنس ، 
مقلوب تحویالت 

 لورنس ، جمع السرع 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 4
وتحدید نسبیة الكتل 

والزخم النسبي والعالقة 
   بین الطاقة والكتلة 

نسبیة الكتل ،عالقة 
الكتلة بالطاقة ، القوة 

النسبیة ، الزخم النسبي 
ة بین الطاقة ، العالق

.والزخم لجسیم نسبي   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

ن تحدید م الطلبة تمكین ا 4 5
  الكتلة والطاقة بشكل اخر 

الكتلة والطاقة بشكل 
 –اخر تحویالت الزخم 

القوة  –الكتلة  –الطاقة 
 ، مسائل محلولة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 6
تطور فكرة الذرة والنماذج 

    الذریة 

نبذة تاریخیة حول 
تطور فكرة الذرة ، 
النماذج الذریة ، 
 استقراریة الذرة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 7
وتحدید نموذج بور 

وانصاف اقطار المدارات 
 وإیجاد مستویات الطاقة 

نموذج بور ،إیجاد 
انصاف اقطار 

وإیجاد كذلك المدارات 
 مستویات الطاقة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 امتحان الشھر األول  4  8
 

  

معرفة من  الطلبة مكین ات 4  9
 عجز نظریة بور وعیوبھا 

عجز نظریة بور ، مبدا 
التطابق او التناظر في 
نموذج بور ، عیوب 

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 ھذا النموذج 
معرفة من  الطلبة مكین ات 4  10

لتوزیع االلكتروني للذرة ا
 واالعداد الكمیة 

التوزیع االلكتروني 
للذرة ، االعداد الكمیة 
المعتمدة ،مبدا باولي 
وقاعدة ھوند ، البناء 

 الذري 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  11
قانون توزي بین الفرق 

االلكترونات في المدارات 
 وقانون توزیع القشرات 

توزیع  قانون
االلكترونات للمدارات 
الرئیسیة والقشرات 
الثانویة ، االطیاف 

 الذریة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  12
أنواع السالسل واالنتقاالت 

 الذریة 

تعریف المتسلسلة  ، 
أنواع السالسل ، 

االنتقاالت الذریة ، 
 قاعدة االنتقاء  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  13
برم االلكترون والعزم 

المغناطیسي والزخم 
 الزاوي الكلي 

الزخم الزاوي الذاتي 
برم (لاللكترون 

،العزم ) االلكترون 
المغناطیسي لبرم 
االلكترون ، الزخم 

الزاوي الكلي ، التفاعل 
 مدار –االرتباط برم 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  14
تاثیر زیمان االعتیادي 

 والشاذ 

المجال المغناطیسي 
الفعال لحركة 

االلكترون المداریة ، 
تاثیر زیمان االعتیادي 
 ، تاثیر زیمان الشاذ 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  15
 العامل الندا 

تاثیر زیمان الشاذ 
والعامل الندا ، مسائل 

  محلولة ، تمارین

السبورة 
 والداتا شو 

= 

    امتحان الشھر الثاني  4  16
معرفة  تمكین الطلبة من  4  17

الخاصة االزدواجیة 
 للموجات والجسیمات 

الخاصیة المزدوجة 
للموجات والجسیمات ، 
دالة الموجة ، فرضیة 

 دیبرولي 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  18
سرعة الموجة وسرعة 

 جموعة األمواج م

سرعة الموجة وسرعة 
مجموعة األمواج ، 
حیود الجسیمات ، 

 مسائل محلولة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

اصل النظریة الكمیة  4  19
واشعاع الجسم األسود 

وتوزیع الطاقة في طیف 
 الجسم األسود 

اصل النظریة الكمیة ، 
اشعاع الجسم األسود 

،توزیع الطاقة في طیف 
، فشل الجسم األسود 

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 البنیة التحتیة  .12

  –مفاھیم في الفیزیاء الحدیثة ، تالیف ارثر بایزر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  شاكر جابر شاكر  .عبد المنعم مشكور        د.د: ترجمة 

الفیزیاء الكالسیكیة في 
تفسیر الطاقة في طیف 

 الجسم األسود 
  تمكین الطلبة من معرفة 4  20

النظلریة الكمیة لبالنك 
 –وقانون استیفان 

 بولتزمان 

النظریة الكمیة لبالنك ، 
 –قانون استیفان 
 بولتزمان 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  ن معرفةتمكین الطلبة م 4  21
وتطبیق  التاثیر 

الكھروضوئي ، استطارة 
 كومبتن ، انتاج الزوج

التاثیر الكھروضوئي ، 
استطارة كومبتن ، 

  انتاج الزوج 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

   تمكین الطلبة من معرفة 4  22
الموجات المادیة ، مبدا 
الالدقة لھایزنبرك ، مبدا 

 التقابل لبور ،

الموجات المادیة ، مبدا 
الالدقة لھایزنبرك ، 
مبدا التقابل لبور ، 

 مسائل محلولة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة  4  23
االنبعاث االیوني الحراري 

، حفظ وزخم االشعاع ، 
 الزخم الزاوي لالشعاع

االنبعاث االیوني 
الحراري ، حفظ وزخم 

االشعاع ، الزخم 
الزاوي لالشعاع ، 

  مسائل محلولة 

لسبورة ا
 والداتا شو 

= 

 امتحان الشھر الثالث  4  24
معرفة   تمكین الطلبة من  4  25

 اكتشاف االشعة السینیة
االشعة السینیة ، 

اكتشاف االشعة السینیة 
،  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة  4  26
قیاس شدة االشعة السینیة ، 

 حیود االشعة السینیة

قیاس شدة االشعة 
سینیة ، حیود االشعة ال

 السینیة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة   4  27
المطیاف البلوري لالشعة 

  السینیة 

المطیاف البلوري 
لالشعة السینیة 

میكانیكیة االشعة 
  السینیة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة   4  28
طیف االشعة السینیة 

 للعناصر

الشعة السینیة طیف ا
للعناصر ، امثلة محلولة 

 ، تمارین 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من معرفة   4  29
استخدامات  وتطبیق 

االشعة السینیة في 
المجاالت الطبیة 

  والصناعیة 

استخدامات االشعة 
السینیة في المجاالت 

 الطبیة والصناعیة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 ر الرابع امتحان الشھ 4  30
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ترجمة  –الفیزیاء للعلمیین والمھندسین ، الفیزیاء الحدیثة   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  امل البني صالح ك.د.أ

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 Modern physics –Auther – Serway , Moses , 
Moyer 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

s book www.Google 
  

  
 یر المقرر الدراسي خطة تطو .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الحدیثة الفیزیاء االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمیة في   •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


