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وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر  

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج. 



 أهداف المقرر .9

 اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ الفيزياء النووية تطوير الطالب بالمستويات المعرفية  -
 تنمية االتجاهات االيجابية ازاء الفيزياء النووية و اطالع الطالب على النظريات و المفاهيم العلمية   -
 التعرف على مناهج البحث في الفيزياء النووية   -
 التعرف على المفاهيم االساسية في الفيزياء النووية  -
فهم الحالة المجهرية  التعرف على االتجاهات االساسية في دراسة و تركيب المادة من حيث  -

 للمادة)النواة و الذرة( 
 التعرف على اهداف الجسيمات االولية  -
 تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم الجسيمات االولية   -      
 .  التعرف على مكونات الخصائص االساسية للجسيمات االولية  -       

 التعرف على المبادىء االساسية للجسيمات االولية متمثلة بالكواركات  -
 اكتساب المعرفة النظرية في فهم و ادراك النظريات في تطور و اكتشاف الجسيمات االولية   -
تعليم الطالب كيفية تحقيق قوانين حفظ الجسيمات االولية في الفيزياء مثل قانون حفظ الشخنة و   -

 لغرابة التماثل و قانون حفظ ا
تعليم الطالب االهداف االساسية من دراسة موضوع الجسيمات اتالولية باعتباره المدخل الحقيقي في   -

 فهم و ادراك كيفية بناء النواة و الذرة 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 على اهداف الجسيمات االولية  التعرف -1أ
 التعرف على طبيعة الجسيمات االولية و قوانين الحفظ-2أ

 المقارنة بين مجاميع  و عوائل الجسيمات  -3أ

 التعرف على مناهج البحث العلمي في الجسيمات االولية -4أ
  



 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 
 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

كيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة مفاهيم و اساسيات  تش – 2ب 

 الجسيمات 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشةطريقة   -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -

 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 
 مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب االختبارات التحريرية المقالية  والموضوعية مع 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

 التقويم   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -

 التعلم المنظم ذاتيا   -
 

 طرائق التقييم     

 
 االختبارات التحريرية  والمالحظة  



 

 

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات  -د 
 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

 االدارة الذاتية   -4د 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
الوحدة / المساق  اسم 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to 

elementary particles 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Classification of 

elementary particles 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Origin of elementary 

particles 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Production of elementary 

particles 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
How to detect elementary 

particles 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = Particle families 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Quarks 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = Leptons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = Hadrons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = Hyperons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Decay of hyperons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 
Classification of 

elementary particles 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Particles interactions 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = Conservation laws 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = Conservation of charge 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

16 2 = 
   Conservation of 

leptons 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية



 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد )البنية التحتية   .12

17 2 = Conservation of baryons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

18 2 = 
Conservation of isotopic 

spin 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

19 2 = 
Conservation of 

strangeness 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

20 2 = Conservation of parity 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

21 2 = 
Short-lived particles and 

the resonances 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

22 2 = Examples 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

23 2 = Composition of hydrons 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

24 2 = Entaquark 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = Quarks in pictures 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

26 2 = 
Composition of proton 

according to pictoquarks 

model 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

27 2 = 
Composition of neuton 

according to pictoquarks 

model 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

28 2 = Solved problems 1 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

29 2 = Solved problems 2 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

30 2 = 3Solved problems  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

31 2 =  3Solved problems 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
      



 القراءات المطلوبة : 
 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 اجلسيمات االولية و الفيزايء النووية املؤلف الدكتور حممد قاسم الفخار 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


