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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
النانو مقدمة عن فيزياء 

 وتصنيف المواد النانوية 
Introduction for 

Nanophysics  
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
دراسة تاثير المقياس  

النانوي على المساحة  

  السطحية والتاثير الكمي 

Significance of nanoscale: 

1- Surface Effects  

2- Quantum Effects 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
دراسة الخواص البصرية  

للمواد التي تمتلك ظاهرة 

  بالزمون 

Properties of 

Nanomaterials 

1- Optical 

Properties:  

a- Surface 

Plasmons 

المحاضرة +   

 مناقشة 
= 

4 2 
دراسة الخواص البصرية  

للمواد التي لها تاثير كمي  

  محدد

b- Quantum 

confinement 

effect 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
دراسة الخواص الحرارية  

 للمواد النانوية
2- Thermodynamic 

properties  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
دراسة الخواص  

المغناطيسية للمواد ذات  

 االبعاد الكبيرة 

3- Magnetic 

Properties P.1 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

7 2 

دراسة الخواص  

المغناطيسية للمواد النانوية  

المواد ذات ومقارنتها مع 

 االبعاد الكبيرة 

Magnetic Properties P.2    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

8 2 
دراسة الخواص الميكانيكية  

 للمواد النانوية
4- Mechanical 

Properties 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

9 2 
دراسة الخواص الكهربائية 

 للمواد النانوية
5- Electrical 

Properties 
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
الطرق الفيزيائية للحصول  

 على المواد النانوية  

Synthesis types of 

nanomaterials: 

Physical synthesis  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
الطرق الكيميائية 

والبايولوجية للحصول على  

 المواد النانوية   

Chemical and biological 

syntheses    + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 2 
معرفة التطبيقات النانوية  

 المطبقة والمقترحة  
Applications of 

nanomaterials 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      



يوصى بها  الكتب والمراجع التي  (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب 

 االنترنيت ،.....
 مادة فيزياء النانو مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 
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 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 

 

 


