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

المجال الطبي ، المجال الصناعي ،تولید (في انھا دخلت في كافة المجاالت مثل  لنوویة تكمن أھمیة الفیزیاء ا-2
  )االثار والقطع الثمینة وغیرھا الكھرباء ، تحدید اعمار 

تمك̀`ین الطلب̀`ة م̀`ن معرف̀`ة وااللم̀`ام بمكون̀`ات الن̀`واة وعزھ̀`ا المغناطیس̀`ي  وق̀`د س̀`اھمت أیض̀`ا ف̀`ي دراس̀`ة      .3
في العدید من التطبیقات ف`ي المج`االت ) جسیمات ألفا وبیتا واشعة  كاما (اإلشعاعات النوویة الصادرة من النواة 

خالل القضاء عل`ى العدی`د م`ن األم`راض المستعص`یة كم`رض الس`رطان ، وك`ذلك كافة وخاصة الطبیة منھا من 
ف``ي عملی``ات التش``خیص باس``تخدام النظ``ائر المش``عة إض``افة إل``ى دخولھ``ا ف``ي مج``االت الص``ناعة والجیولوجی``ا 

  .وااللكترونات واآلثار والفضاء وغیرھا 
 

مما یؤھلھم  النوویة الفیزیاء ة بمادة تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاص

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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 مجاالت الللعمل والبحث في كافة 
 
 
 
 
  
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم ات المقررمخرج .10

  األھداف المعرفیة  -أ
   .النوویة للفیزیاء تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
  .لتركیب النواةوالفھم   ةلحصول  على المعرفتمكین الطلبة من ا -2أ
  ذج النوویة النشاط االشعاعي وكذلك النمعادالت فھم لمتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ
 . االنشطار النووي واالندماج النووي 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     -
ویة والخصائص النوالفیزیاء بموضوع والمواضیع االضافیة المتعلقة  باألساسیاتتزوید الطلبة     -

  األساسیة للنواة 
واستخداماتھا في النوویة الفیزیاء تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

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

  لمواضیع محددة 
  ات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واجب -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة -1
  االختبارات النظریة -2
  التقاریر والدراسات -3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    -4
  درجات محددة بواجبات بیتیة   -5
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .النوویة للفیزیاء مشاكل المرتبطة باالطار الفكري تمكین الطلبة من حل ال  -1ج
  .  اشعة كاما تطبیق دراسة وتمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة النوویة بالفیزیاء تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
  
  
  

  
  طرائق التعلیم والتعلم     

  رة التفاعلیة طریقة المحاضرة واستخدام السبو  -
  الشرح والتوضیح     -
   .الفیزیائي تفكیر والتحلیل تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات ال   -
تتطلب التفكیر   التيالنوویة الفیزیاء تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

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

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

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

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  خارج القطر المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل و  -
  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 
 التعلیم

 طریقة التقییم

 معرفة من طلبةتمكین ال 4 1
    یة للنواة الخواص األساس

الخواص األساسیة 
نبذة تاریخیة (للنواة 

 حول تطور فكرة الذرة
تعاریف ومصطلحات  ،

وحدات شائعة  ،نوویة
، خواص االستعمال

 النواة

السبورة 
 والداتا شو 

امتحانات 
یومیة 

وواجبات 
بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

 معرفة من  الطلبة تمكین   4 2
والزخم  نصف قطر النواة

   الزاوي 

شحنة  نصف قطر النوى،
الزخم  ، كتلة النواة،النواة

  الزاوي

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفة من  الطلبة تمكین  4 3
العزم المغناطیسیة 

    والتناظر والتماثل للنواة 

 ،العزم المغناطیسي
، أمثلة رظالتماثل والتنا

 محلولة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 4
طاقة الترابط واستقراریة 

   النوى  

الترابط طاقة     ، 
صورة أخرى لطاقة 

ستقراریة ، االترابط
 النواة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

ن تحدید م الطلبة تمكین ا 4 5
ومعرفة القوى النوویة 

  والنماذج النوویة  

النماذج  ،القوة النوویة
 النوویة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 6
وتحدید القانون الذي یربط 
نموذج قطرة السائل بغیرة 

من النماذج وما نجاحات 
    وعیوب ھذا النموذج  

السبورة  نموذج قطرة السائل
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 4 7
 وتحدید نموذج القشرة  

ة، امثلة نموذج القشر
 محلولة

السبورة 
 شو  والداتا

= 

 امتحان الشھر األول  4  8
 

  

معرفة من  الطلبة مكین ات 4  9
تحدید قانون النشاط 

 االشعاعي  

النشاط اإلشعاعي، 
قانون االنحالل 

اإلشعاعي، االنحالالت 
 النوویة المتتالیة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة مكین ات 4  10
السالسل الطبیعیة 

 والتوازن االشعاعي  

توازن االشعاعي، ال
السالسل الطبیعیة 

 لالشعاع،

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  11
وحدات االشعاع وتحدید 

وحدات االشعاع، تحدید 
أمثلة محلولة التاریخ،  

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 تاریخ االثار 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  12
أنواع االشعاعات النوویة 

 جسیمات الفا ال  وانحالل

شعاعات االانواع 
، انحالل النوویة

 جسیمات الفا

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  13
ل، تانو –قانون كایكر 

   طیف جسیمات الفا

ل، تانو –قانون كایكر 
 طیف جسیمات الفا

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  14
الفا وقواعد نظریة انحالل 

 انحاللھا  

نظریة انحالل الفا، 
قواعد انحالل جسیمات 

 أمثلة محلولة الفا،

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 4  15
انحالل جسیمات بیتا 
 وفرضیة النیوترینو  

انحالل جسیمات بیتا، 
 فرضیة لنیوترینو،

السبورة 
 والداتا شو 

= 

     امتحان الشھر الثاني 4  16
معرفة  تمكین الطلبة من  4  17

وتحدید قواعد 
 االختیارلجسیمات بیتا  

قواعد االختیار النحالل 
جسیمات بیتا، انحالل 

 اشعة كاما

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  18
وتحدید قواعد االختیار 

 الشعة كاما  

قواعد االختیار النحالل 
اشعة كاما، أمثلة 

 محلولة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من معرفة  4  19
 تفاعل االشعاع مع المادة 

تفاعل االشعاع مع 
المادة ، اشعة الكبح ، 

تفاعل الجسیمات 
 المشحونة مع المادة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  20
تفاعل الجسیمات الثقیلة 

 والخفیفة مع المادة 

ت تفاعل الجسیما
المشحونة الثقیلة مع 
المادة ، فقدان الطاقة 
بالتصادم ، المدى ، 
تفاعل االلكترونات ، 
تفاعل النیوترونات مع 

 المادة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 4  21
وتطبیق  التفاعالت 

النوویة واالستطارة المرنة 
 وغیر المرنة 

التفاعالت النوویة 
أنواع التفاعالت (
لنوویة ، تفاعالت ا

االستطارة المرنة وغیر 
المرنة ،تفاعالت 
  التحول النووي 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

   تمكین الطلبة من معرفة 4  22
وتحدید تالتفاعالت الباعثة 
والماصة للطاقة وكذلك 

 المقاطع العرضیة 

التفاعالت الباعثة 
والماصة للطاقة ، 

حساب طاقات 
االستطارة ، المقاطع 

ضیة للتفاعالت العر
النوویة ، أنواع المقاطع 

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 البنیة التحتیة  .12

 مایرھوف :، تالیف  النوویة    مفاھیم في الفیزیاء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

   منیب عادل خلیل .د:الفیزیاء النوویة تالیف   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

              ع التي یوصى بھا  ـ الكتب والمراجا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 الفیزیاء النوویة مفاھیم وتطبیقات 
بثینة عبد المنعم إبراھیم .د.م.أ.1:تالیف   

فیصل غازي حمودي .م.أ.2           
فراس عبد احمد .م.3           

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

s book www.Google 
  

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .النوویة الفیزیاء االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمیة في   •

 العرضیة 
 تمكین الطلبة من معرفة  4  23

 تفاعالت النواة المركبة 
تفاعالت النواة المركبة 

التفاعالت المباشرة (
،تفاعالت االنتزاع ، 

تفاعالت االلتقاط 
) ،تفاعالت اإلخراج 
  مسائل محلولة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 أمتحان الشھر الثالث  4  24
معرفة   تمكین الطلبة من  4  25

 المعجالت النوویة 
المعجالت النوویة ، 

أنواع المعجالت 
المعجل الخطي ، (

دي كراف ، -معجل فا
معجالت التیار المستمر 

(  

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة  4  26
 االنشطار النووي 

بورة الس االنشطار النووي 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة   4  27
  االندماج النووي  

السبورة   االندماج النووي 
 والداتا شو 

= 

السبورة  القوى النوویة  القوى النوویة  4  28
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من معرفة   4  29
استخدامات  وتطبیق 

  الطاقة النوویة السلمیة  

ة االستخدامات السلمی
 للطاقة النوویة 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 امتحان الشھر الرابع  4  30



  
 7الصفحة 

 

  

    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


