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 وصف املقرر 
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو املوضوع  /اسم الوحدة  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

1 2 
املشار اليها يف احملور السابق  

 وكل حسب احملتوى 
Nuclei components 

and their classification   
 االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

2 2 = 
Fundamental forces 

and properties of 

nuclei 
 االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

3 2 = Binding energy  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

4 2 = Nuclear size and 

density  التحريرية االختبارات  املناقشة  –االلقاء 

5 2 = Stable and unstable 

nuclei  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

6 2 = Radioactive Dating 
املناقشة   –االلقاء 

 االستجواب احلي 
 االختبارات التحريرية 

7 2 = Nuclear Decay   االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

8 2 = Nuclear Decay   االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

9 2 = Properties of Nuclear  

Radiation  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

10 2 = Nuclear Fission and 

Nuclear Fusion  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

11 2 = Radiation interaction 

with matter  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

12 2 = Radiation interaction 

with matter 

املناقشة   –االلقاء 
 االستجواب احلي 

 االختبارات التحريرية 

13 2 = Nuclear Models  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

14 2 = Radiation Detectors  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

15 2 = Particles Accelerators  االختبارات التحريرية  املناقشة  –االلقاء 

   االمتحان = 2 16
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على توافر واستخدام    أساسها االسهام في استخدام مختلف المهارات وتطبيق البرامجيات التي تعتمد في   -

  .التقنيات منها استمارات التقييم لدرجات الطلبة، ومقياس النجاح 

للتعلم  الطلبة وارشادهم  االهتمام بتوفير فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابليات وتوجهات  -

 المستمر لضمان تطوير كفاياتهم المعرفية  النظرية والعملية  
 

 

 

 

 

 


