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الفيزياء الذرية الحديثة والنظريات األساسية حول اكتشاف الذرة والمكونات االسية في  تعريف الطالب بعلم

 الذرة.

 .بالتطبيق العملي ة المختبرية  وربط االساس النظريتعريف الطالب على االجهز

 في التعرف على االطياف الذرية ونوع الطاقات الصادرة منها. تنمية قدرات ومهارات الطالب

 يمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في البحث والعمل  تأهيل الطلبة نظريا وعمليا

 في المنشأت العلمية والصناعية

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



 االهداف المعرفية-أ

 الكاملة حول شكل الذرة ومكوناتها. تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة-1

 الكاملة طاقة الربط المسؤولة عن ربط مكونات الذرة. تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة-2

 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 مهارات التذكيروالتحليل-2

 االستخدام والتطويرمهارات -3

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة المحاضره

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل المسائل التي تتطلب التفكير  توجية

 والتحليل

 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل 

 تكليف الطلبة باعداد التقارير تتعلق بالمقرر

 يم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفةتطبيق المفاه

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحانات اليومية 

  درجات محددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب باخالقيات المؤسسة الجامعية

 يستقبل ويتقبل المعرفة

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات



 

  االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

 الشخصي(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

   تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د



 بنية المقرر .11

 األسبوع الساعات

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 الوحدة / أو الموضوعاسم 
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري 2
 األول

التعرف 

على نموذج 

ثومسون 

 للذرة

Thomson model 
الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 نظري 2
 الثاني

التعرف 

على نموذج 

رذرفورد 

 للذرة

Rutherford model 
الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 Rutherford model (continue) تابع الثالث نظري 2
الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 نظري 2
 الرابع

التعرف 

على نموذج 

 بور للذرة

Bohr model 
الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 الخامس نظري 2
الكتلة 

 المختزلة
Reduced mass 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 السادس نظري 2

التعرف 

على 

مستويات 

الطاقة 

 المكممه

Quantization of Energy 

Levels 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 السابع نظري 2

وصف 

نموذج 

 سومرفيلد

Sommerfeld's Model 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

   Firsit exam  الثامن 

 التاسع نظري 2
التعرف 

على الزخم 

Orbital angular momentum 

and 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 المحاضرات

الزاوي 

 المدري

ومعادلة 

 شرودنكر

The Schrödinger Equation 
 والشهرية

 العاشر نظري 2

دراسة 

خاصية 

االزدواجية 

 للجسيمات

Waves and Particles Duality 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 عشر الحادي نظري 2
دراسة الدالة 

 الموجية
the wave function 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 عشر الثاني نظري 2
دراسة مبدأ 

 دقةالال
The uncertainty principle 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 عشر الثالث نظري 2

دراسة 

اشعاع 

الجسم 

 االسود

Black body radiation 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

 عشر الرابع نظري 2

التعرف 

على ظواهر 

تفاعل 

االشعاع مع 

المادة 

وإنتاج 

االشعة 

 السينية

Photoelectric effect and pair 

production and annihilation & 

X-ray production 

الحضوري 

 والمناقشة

االمتحانات 

اليومية 

 والشهرية

   second exam  عشر الخامس 



 M. Russell Wehr & James A. Richards, The physics .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

of the atom 

2. Richard T. Wridner & Robert L.Sells, Elementry 

modern physics 

3. M.C. Lovell & A.J. Avery. Physcal properties of 

material 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

Atomic Physics 2010, Massachusetts ,Wesley 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 االنترنت

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 



 

 


