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

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

 البرنامج. 
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اعطاء املعرفة العلمية للطالب حول  اهم املبادئ واملفاهيم  اليت ختص الفيزايء احلديثة والفيزايء الذرية مثل : النماذج الذرية  
,االزدواجية يف طبيعة الضوء ,التفسريات احلديثة ألهم الظواهر الفيزايئية مثل ظاهرة كومبنت والظاهرة الكهروضوئية وانبعاث االشعاع  

اشعاع اجلسم االسود من خالل االستعانة مببادئ الفيزايء احلديثة وفيزايء الكم وكذلك اعطاء الطالب املفاهيم  من الذرات و 
 االساسية يف ما خيص فيزايء الكم 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1

 األهداف المعرفية -أ

 ماهي الذرة       -1أ

 سبب انبعاث االشعاع من األجسام  -2أ

 معرفة وفهم سبب انبعاث االشعاع من الذرات   -3أ

 فهم لمبادئ فيزياء الكم  -4أ

  -5أ

 - 6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 التفكير - 1ب 

 االستنتاج  - 2ب 

 ايجاد االجوبة لبعض الظواهر التي تحدث  في الطبيعة      – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات   -

 CDاستخدام وسائل االيضاح الحديثة مثل شاشات   -

 اجراء التجارب المختبرية   -

 اجراء مناقشات لبعض المواضيع العلمية -

 اعداد التقارير  -

 

 طرائق التقييم       

 المناقشة 

 االمتحانات اليومية  

 االمتحانات الشهرية 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 االستقراء  -1ج         

 القياس -2ج

 التصور الذهني -3ج

 االبداع  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 

 

 

 والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة -د 

 االبداع  -1د 

  -2د 

 -3د 

 -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 CDالمحاضرات  واستخدام وسائل االيضاح الحديثة مثل شاشات   -

 استخدام التعليم االكتروني  -

 اجراء التجارب المختبرية   -

     

                   

 

 

 طرائق التقييم           

 

 المناقشة 

 االمتحانات اليومية  

 االمتحانات الشهرية 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


