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 الصف الرابع  –الفيزياء النووية  اسم / رمز المقرر  .3

 Abet البرامج التي يدخل فيها  .4
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 عملي( س  3( س نظري و ) 2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

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. 



 2020/ 12/ 3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

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

  و الذرة(للمادة)النواة 
 الفيزياء النووية التعرف على اهداف  -
 الفيزياء النووية تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 الخصائص االساسية للفيزياء النووية .  التعرف على مكونات  -       

  المبادىء االساسية للنظام الذري و النووي  التعرف على  -
 فهم و ادراك النماذج النووية ية في اكتساب المعرفة النظر  -
 تعليم الطالب الية تفاعل االشعاع مع المادة مثل اشعة كاما و بيتا و الفا و النيوترونات  -
 تعليم الطالب كيفية حساب المدى للجسيمات المشحونة في المادة  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اهداف الفيزياء النووية -1أ

 التعرف على طبيعة القوة النووية القوية  -2أ

 المقارنة بين النماذج النووية   -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الفيزياء النووية -4أ
  



 باملقرر  الخاصة املهاراتية االهداف   -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة الحالة النووية  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

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

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

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

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

 

 
 والقيمية الوجدانية االهداف  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

 



 

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

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

مقدمة عن الفيزايء الذرية  
والنووية و حل امثلة عن  

 النظرية النسبية 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 

مقدمة عن الفيزايء الذرية  
والنووية و حل امثلة عن  

 النظرية النسبية 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
مقدمة عن الفيزايء الذرية والنووية و  

 حل امثلة عن النظرية النسبية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
مقدمة عن الفيزايء الذرية والنووية و  

 حل امثلة عن النظرية النسبية 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
الطاقة املصاحبة لالحنالل  

 ( النووية)كاما ,الفا ,بيتا
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
الطاقة املصاحبة لالحنالل  

 ( النووية)كاما ,الفا ,بيتا

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  بروتون  –فناء الكرتون  = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  قانون االحنالل الشعاعي  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
 تطبيقات  عن الفعالية النوعية

(SA) ,امثلة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
التفاعالت النووية  , مالحظات  

 التفاعالت النوويةعامة , حركات 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  تفاعل االنشطاري النووي  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 
فقدان الطاقة ونفوذ االشعاع خالل  

 املادة ، التفاعالت الكولومية

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
فقدان الطاقة ونفوذ االشعاع خالل  

 املادة ، التفاعالت الكولومية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 
قدرة االيقاف الناشئة من التاين  

 ( p،d،t،α ) والتهيج جلسيمات
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية



 –االلقاء  قدرة االيقاف للربوتوانت  = 2 15

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  قدرة االيقاف الشعة التباطؤ   = 2 16

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

17 2 = 
حل امثلة تطبيقية عن مضمون قدرة  

 االيقاف للجسيمات املختلفة

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

18 2 = 
مدى اجلسيمات املشحونه ، مدى  

 اجلسيمات الثقيلة

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 حل امثلة تطبيقية  = 2 19
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

20 2 = 
املدى لاللكرتوانت والربوتوانت مع  

 امثلة تطبيقيةحلال 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

21 2 = 
املدى لاللكرتوانت والربوتوانت مع  

 حلال امثلة تطبيقية

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  A˃2 ) )املدى لاليوانت الثقيلة = 2 22

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

23 2 = 
كاما واالشعة السينية  تفاعالت اشعة  

 مع املادة 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

24 2 = 
استطارة كومبنت ، انتاج الزوج  

 الظاهرة الكهروضوئية 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = 

معامل التوهني الكلي ، معامل  
امتصاص طاقة الفوتون مع حل امثلة  

 تطبيقية

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

26 2 = 
عوامل الزايدة ، تفاعل النرتوانت مع  

 املادة 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

27 2 = 
مقدمة عن النماذج النووية، منوذج  

 قطرة السائل 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

28 2 = 
خمتصرة عن االستخدام  نبذة   

 السلمي للطاقة النووية
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

29 2 = 
نبذة خمتصرة عن تقانة النانو  

 تكنولوجي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

30 2 = 
نبذة خمتصرة عن تقانة النانو  

 تكنولوجي 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

31 2 = 
نبذة خمتصرة عن تقانة النانو  

 تكنولوجي 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية



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

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 اساسيات الفيزايء النووية املؤلف مايرهوف  -1 
 مقدمة يف الفيزايء النووية املؤلف انكا -2

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

العمل والدوريات والبرمجيات  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 
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   االمتحان = 2 32
      


