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  8عملي  :مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
  8عملي 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

 1  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester الفصل الثاني -المستوى الرابع  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال يوحد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 جامعة صنعاء –كلية العلوم  –برنامج الفيزياء 

 

8.  
 المقررلغة تدريس 

Language of teaching the course 
 انجليزي -  عربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د أحمد خالد عبدالرحيم

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين  :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

للتعامل مع أجه ي اإلشاااااااعاي اللووية  إكسااااااااة الخلرة العرري العملية واللالرية ال  مة الى المقرر هذا يهدف

المعتلفة وتدريرهم على التخريقات العملية لدراسة العواص الممي ي لعدادت جايجر وكيفية المعالجة اإلحصائية لمعدل 

العد وتعيين معامل االمتصاااااص العخل والكتلل  شااااعة جاما  والساااامك اللصاااافل والكتلل للمواد الماصااااة المعتلقة 

ريع العكسااااال من ع ل دراساااااة الع قة رين شااااادي مصااااادر مشاااااع ومقلوة مررع المساااااا ة من وتحقيق قالون التر

  . المصدروكذلك حيود جسيمات ريتا رواسخة مجال معلاخيسل إلل جالة دراسة مخيا ية جاما وريتا وألفا

 

iii. معرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الخالة يكون سوف المقرر دراسة من االلتهاء رعد

a1 – جاما ومخيا ية جايجر عدادات تجارة على المشاااتملة يشااارف مفاهيم ولالريات عمل التجارة اللووية 

  وألفا وريتا

b1- يحلل لتائج تجارة المقررويصل إلل اإلستلتاجات العلمية والملخقية 
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c1 – وأجه ي مساعد ا يرا قها من أدواتيتعامل رمهاري مع أجه ي التجارة اللووية ) ل هذا المقرر( وم 

c2 - المتعلقة بعداد جايجر التجارة ينفذ  

c3 –  يلفذ التجارة المتعلقة رمخيا ية جاما وريتا وألفا   

d1 -ل و الجمهور إلل اللوويةه وعررته العملية للتجارة واجه ي اإلشاااااااعاي معار ولقل  رتوصااااااايل يقوم  

    .الواحد الفريق رروف  عال رشكل العمل مجموعات

 

 

 

 

 

iv.  المقرر مع معرجات التعلم للررلامج تعلممعرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 المقررمعرجات التعلم المقصودي من 
(Course Intended Learning Outcomes) 

معرجات التعلم المقصودي من 
 الررلامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - المشااتملة اللووية التجارة عمل ولالريات مفاهيم يشاارف 

 وألفا وريتا جاما ومخيا ية جايجر عدادات تجارة على

A1 - و للمبادئ عميقا فهما ظهري 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A3 -  الطبيعية الظواهر صفي 

 المفاهيم على بناء المختلفة

 .الفيزيائة

 

b1 – اإلساااااااتلتاجات إلل ويصااااااال لمقررل التجارة لتائج يحلل 

 والملخقية العلمية

B1 - والكمي النوعي التفكير بقيط 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل لحل

 

c1-  أجه ي التجااارة اللوويااة ) ل هااذا يتعاااماال رمهاااري مع

 المقرر( وما يرا قها من أدوات وأجه ي مساعدي

C2 - و األجهزة مع بمهارة يتعامل 

 المختلفة الفيزيائية المعدات
 

c2- المتعلقة بعداد جايجر التجارة ينفذ C1 - و الفيزيائية التجارب ينفذ 

 استنتاجات إلى يصل و النتائج يفسر

 سليمة
 

c3-  يلفذ التجارة المتعلقة رمخيا ية جاما وريتا وألفا   

 

C1 - و الفيزيائية التجارب ينفذ 

 استنتاجات إلى يصل و النتائج يفسر

 سليمة
 

d1-  يقوم رتوصايل ولقل معار ه وعررته العملية للتجارة واجه ي

اإلشااعاي اللووية إلل الجمهور و  ل مجموعات العمل رشااكل 

    .الواحد عال رروف الفريق 

D1 -  شفهيًا العلمية المعارف ينقل 

 تكنولوجيا وباستخدام

 واالتصاالت المعلومات

D2 -   بشكل مجموعات فييعمل 

 الوقت في العمل وينجز فعال

 .المحدد
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يشااااااارف مفاااهيم ولالريااات عماال التجااارة
 عاادادات تجااارة على المشاااااااتملااة اللوويااة
 وألفا وريتا جاما ومخيا ية جايجر

 الااااااااااحااااااااااوار 

 والملااااقشاااااااااة

discussion 

  تقارير للتجارة 

  إمتحالات قصاااايري

Quizes 

 إمتحان لصفل 

  إمتحان لهائل 

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  تائج يحلل  إلل ويصاااااااال لمقررل التجارة ل
 والملخقية العلمية اإلستلتاجات

 الااااذهاالاال الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الاااذاتل التعلم Self-

learning 

 الااتااعاااااولاال الااتااعاالاام 

Cooperative 

Learning  

  تاااااقااااااريااااار

 للتجارة 

  إمتحااااالااااات

قصاااااااااايااااري 

Quizes 

  إماااااتاااااحاااااان

 لصفل 

  إماااااتاااااحاااااان

 لهائل

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  يتعاااااماااال رمهاااااري مع أجه ي التجااااارة
اللوويااة ) ل هااذا المقرر( ومااا يرا قهااا 

 من أدوات وأجه ي مساعدي

 العملل التخريق  

 

  تاااااااقااااااااريااااااار

 للتجارة 
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  إماااتاااحااااالااااات

قصاااااااااااايااااااري 

Quizes 

  إمتحان لصفل 

  لهائلإمتحان 

c2- المتعلقة بعداد جايجر التجارة ينفذ  العملل التخريق  

 
  تااااااقااااااارياااااار

 للتجارة 
  إمااتااحااااالااااات

قصاااااااااااياااااري 

Quizes 
  إماااااتاااااحاااااان

 لصفل 
  إماااااتاااااحاااااان

 لهائل
c3- فذ قة التجارة يل ية المتعل ما رمخيا  تا جا  وري

    وألفا
 

 العملل التخريق  
 

  تاااااااقااااااااريااااااار

 للتجارة 

  إماااتاااحااااالااااات

قصاااااااااااايااااااري 

Quizes 

 إمتحان لصفل 

   إماااااتاااااحاااااان

 لهائل

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- العملية وعررته معار ه ولقل رتوصيل يقوم 
 إلل اللووية اإلشعاي واجه ي للتجارة
  عال رشكل العمل مجموعات  ل و الجمهور
    .الواحد الفريق رروف

 رين العررات ترااادل 

 ال م ء

  الاااااتاااااكاااااالاااااياااااف

 والمشروعات 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 
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1      

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 

  دراسااااااااة التيير  ل قيال معدل اللر ااااااااات
 ال ملية(لعداد جايجر)للفل الفتري 

  تعيين الفرق رين أكرر وأصاااااااير قيمااة

لاااماااعاااادل الااالااار ااااااااااات ) الاااتاااراوف 

fluctuation) 

  المعالجة اإلحصائية لكل قيال وحساة

اللسااااااارة المئوية لملحراف من القيمة 

  .المتوسخة

  عاعات ية لمشااااااا جة اإلحصااااااااائ المعال

  background radiation العلفية 

  

 

1 

 

 

3 

  

 

a1,b1,c1,c2,d1 

2 

  العواص الممي ي لعداد جايجر 
 رسم الملحلى الممي  لعداد جايجر 

 تعيين ه رة الجهد لعداد جايجر 

 تعيين جهد التشييل 

  تعيين  من العمول لعداد جايجر 

2 6 a1,b1,c1,c2,d1 

3 

  امتصاص أشعة جاما 
 ألمليوم  -تأثير لوي الوساااخ ) ر ساااتيك

الخ(    على شدي .…رصاص  -حديد –

 .اإلشعاي

1 3 a1,b1,c1,c2,d1 
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  تحقيق قالون االمتصاص  شعة جاما. 

   تعيين سااااامك اللصاااااف العخل والكتلل

معاااماال االمتصاااااااااص  العخل كااذلااك و

 .والكتلل لماد ماصة

 

4 

  تحقيق قالون الترريع العكسل 
  حساة شدي مصدر مشع لقخل𝐶𝑜60 

مث ً علد مسا ات معتلفة  60 –كورلت 

ومقلوة مررع ورسم الع قة رين الشدي 

  .المسا ة من المصدر

  ( حساة الشدي لمصدر  وئل ملتشر

شدي  شركة إ اءه( ورسم الع قة رين 

المصااااااااادر ال اااااااوئل ومقلوة مررع 

 المسا ة من المصدر

 رين الع قة رين شاادي المصاادر  المقارلة

مع  ال ااوئل المشااع اللقخل والمصاادر

 مقلوة مررع المسا ة

 

1 3 a1,b1,c1,c2,d1 

5 
 جسااااااايماااات ريتاااا رواساااااااخاااة مجاااال يود ح

   ميلاخيسل
1 3 a1,b1,c1,c2,d1 

6 

  دراساااااة مخيا ية جاما راساااااتعدام الكاشاااااف
 الومي ل 

905-3 NaI(Tl) Crystal and 
Photomultiplier Tube Assembly (Ortec) 

 ومصادر أشعة جاما
Sealed Solid Disk Gamma Ray Sources 
~1 μCi, 
137Cs, 60Co, 22Na, 65Zn, 54Mn  

 واألجهزة واألدوات األخرى المرافقة

2 6 a1,b1,c1,c3,d1 

7 

  دراساااااااة مخيا ية ريتا راساااااااتعدام كاشاااااااف
 الجسيمات المشحولة 

 (ORTEC) Charged Particle Detector BA-
015-025-1500 

 ومصادر جسيمات ريتا 
Sealed Beta and Conversion Electron 

Sources 
Cs, 137Bi, 207Tl, 2045 μCi, –(Disk Type) 1
Sn113 

 واألجهزة واألدوات األخرى المرافقة

2 6 a1,b1,c1,c3,d1 

8 

  دراسااااااة مخيا ية جساااااايمات ألفا راسااااااتعدام
 كاشف الجسيمات اللشحولة

Charged Particle Detector BU-014-050-
100 (ORTEC) 

2 6 a1,b1,c1,c3,d1 
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 ومصادر جسيمات ألفا

 Unsealed Alpha Sources (Disk Type) 
0.01–0.1 μCi, 

Cm244Po, 210Am, 241 

 واألجهزة واألدوات األخرى المرافقة

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 36 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحا ري Lectures 

 والملاقشة الحوار discussion 

 الذهلل العصف Brainstorming 

 المشك ت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاي Simulation Method Practical presentations&                 

 العملل التخريق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتل التعلم Self-learning 

 التعاولل التعلم Cooperative Learning  

 ال م ء رين العررات ترادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1  
 تقارير التجارة رمعدل تقرير لكل تجررة 

 
  ردي

 
15 

 

كل 
 أسروي 

a1, 
b1,c1,c2,

c3 

 === == Total Score  15 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 والواجبات التقارير

 Reports and Assignments 
 % 30 15 كل أسروي

 

 % 5 2.5 الثالث Quiz( 1كوز) 2
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3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
 % 20 10 السارع

 

  % 5 2.5 التاسع Quiz( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 

الرارع 
 عشر

20 40 %  

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
   

 

 Total  100 50 اإلجمالي% === 

 

 

 

 

 

 المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(. كتابة المراجع للمقرر )اسم:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 Practical Physics, third Edition. Cambridge University Press G.L. Squires 

2001. 

  لقسم الفيزياء جامعة صنعاء 8مذكرة الفيزياء لعملي  

 

 :Essential References المساندة المراجع .2
 Radiation detection and Measurements, by: Glenn F. Knoll John Wiley & 

Sons, Inc., 2000 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 رعد الرجوي للوائح الجامعة يتم كتارة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق راآلتل:

 : Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحا رات ويحرم  ل حال عدم الو اء رذلك.75يلت م الخالة رح ور  -
الخالة من دعول االمتحان  ل حال تجاو  يقدم أستاذ المقرر تقريرا رح ور وغياة الخ ة للقسم ويحرم  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلل القسم.25اليياة 

 :Tardyالح ور المتأعر  2

إذا تأعر ، وللخالة ح ااور المحا ااري إذا تأعر لمدي ررع ساااعة لث ث مرات  ل الفصاال الدراساال يساامح -
 المحا ري. دعول يملع من االلت اموعلد عدم ، عن ث ث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادي  

 :Exam Attendance/Punctuality وارخ االمتحان  3
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 ( دقيقة من ردء االمتحان 20ال يسمح للخالة دعول االمتحان اللهائل إذا تأعر مقدار ) -
 ة.إذا تيية الخالة عن االمتحان اللهائل تخرق اللوائح العاصة رلالام االمتحان  ل الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعييلات والمشاريع  4

 اااااوارخ تلفيذ التكليفات و يحدد أساااااتاذ المقرر لوي التعييلات  ل رداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأعر  ل تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأعر الخالة  ل تسليم التكليفات  -

 : Cheating اليش 5

 الئحة شؤون الخ ة. عليه  ل حال ثروت قيام الخالة راليش  ل االمتحان اللصفل أو اللهائل تخرق -
  ل التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المعصصة للتكليف.راليش او اللقل  ل حال ثروت قيام الخالة  -

 :Plagiarismااللتحال  6

  داء االمتحان ليارة عله تخرق ال ئحة العاصة رذلك خالة ل حالة وجود شعص يلتحل شعصية  -
 :Other policiesسياسات أعرى  7

 أي سياسات أعرى مثل استعدام المورايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

 

 

 

 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021-2020لعام الجامعي: ا
 

  8عملي  :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د أحمد خالد عبدالرحيم 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
777-373561 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

aabdulra@ gmail.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

  8عملي 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

 1  1 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester الفصل الثاني -المستوى الرابع  

 Noneال توجد  ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
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Pre-requisites  

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 جامعة صنعاء  –كلية العلوم  –برنامج الفيزياء 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي وانجليزي

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  جامعة صنعاء  –كلية العلوم 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

للتعامل مع أجه ي اإلشاااااااعاي اللووية  إكسااااااااة الخلرة العرري العملية واللالرية ال  مة الى المقرر هذا يهدف

المعتلفة وتدريرهم على التخريقات العملية لدراسة العواص الممي ي لعدادت جايجر وكيفية المعالجة اإلحصائية لمعدل 

العد وتعيين معامل االمتصاااااص العخل والكتلل  شااااعة جاما  والساااامك اللصاااافل والكتلل للمواد الماصااااة المعتلقة 

ريع العكسااااال من ع ل دراساااااة الع قة رين شااااادي مصااااادر مشاااااع ومقلوة مررع المساااااا ة من وتحقيق قالون التر

  . المصدروكذلك حيود جسيمات ريتا رواسخة مجال معلاخيسل إلل جالة دراسة مخيا ية جاما وريتا وألفا

 

iv.  معرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الخالة يكون سوف المقرر دراسة من االلتهاء رعد

a1 – جاما ومخيا ية جايجر عدادات تجارة على المشااتملة يشاارف مفاهيم ولالريات عمل التجارة اللووية 

 وألفا وريتا

b1- يحلل لتائج تجارة المقررويصل إلل اإلستلتاجات العلمية والملخقية 

c1 – يتعامل رمهاري مع أجه ي التجارة اللووية ) ل هذا المقرر( وما يرا قها من أدوات وأجه ي مساعدي 

c2 - المتعلقة بعداد جايجر التجارة ينفذ  

c3 –  يلفذ التجارة المتعلقة رمخيا ية جاما وريتا وألفا   

d1 -ل و الجمهور إلل اللوويةه وعررته العملية للتجارة واجه ي اإلشااااااعاي معار ولقل  رتوصاااااايل يقوم  

    .الواحد الفريق رروف  عال رشكل العمل مجموعات

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1  
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2      

3     

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

 دراسة التيير  ل قيال معدل اللر ات )للفل الفتري ال ملية(لعداد جايجر 
  تعيين الفرق رين أكرر وأصاااااااير قيماااة لمعااادل اللر ااااااااااات ) التراوف

fluctuation) 

  المئوية لملحراف من المعالجة اإلحصاااااائية لكل قيال وحسااااااة اللسااااارة

 المعااالجااة اإلحصااااااااائيااة لمشاااااااعاااعااات العلفيااة  .القيمااة المتوساااااااخااة

background radiation 

  

 

1 

 

 

3 

2 

  العواص الممي ي لعداد جايجر 
 رسم الملحلى الممي  لعداد جايجر 

 تعيين ه رة الجهد لعداد جايجر 

 تعيين جهد التشييل 

 تعيين  من العمول لعداد جايجر 

 

2 6 

3 

  امتصاص أشعة جاما 
 الخ(    على .…رصااااص  -حديد –ألمليوم  -تأثير لوي الوساااخ ) ر ساااتيك

 .شدي اإلشعاي

  تحقيق قالون االمتصاص  شعة جاما. 

 معامل االمتصااااص  العخل كذلك تعيين سااامك اللصاااف العخل والكتلل  و

 .والكتلل لماد ماصة

 

1 3 

4 

  تحقيق قالون الترريع العكسل 
  حساااة شاادي مصاادر مشااع لقخل𝐶𝑜60  مث ً علد مسااا ات  60 –كورلت

  .معتلفة ورسم الع قة رين الشدي ومقلوة مررع المسا ة من المصدر

  حسااة الشادي لمصادر  اوئل ملتشار ) شاركة إ ااءه( ورسام الع قة رين

 شدي المصدر ال وئل ومقلوة مررع المسا ة من المصدر

 ال ااوئل المصاادر المشااع اللقخل والمصاادررين الع قة رين شاادي  المقارلة 

 مع مقلوة مررع المسا ة

 

1 3 

 3 1   يود جسيمات ريتا رواسخة مجال ميلاخيسلح 5

  1 (Midterm Exam)  الفصل لصف اعترار • 6

7 
  دراسة مخيا ية جاما راستعدام الكاشف الومي ل 

905-3 NaI(Tl) Crystal and Photomultiplier Tube Assembly (Ortec) 
2 6 
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 ومصادر أشعة جاما 
Sealed Solid Disk Gamma Ray Sources ~1 μCi, 
137Cs, 60Co, 22Na, 65Zn, 54Mn  

 واألجهزة واألدوات األخرى المرافقة

8 

  دراسة مخيا ية ريتا راستعدام كاشف الجسيمات المشحولة 
 (ORTEC) Charged Particle Detector BA-015-025-1500 

 ومصادر جسيمات ريتا 

Sealed Beta and Conversion Electron Sources 
Sn113Cs, 137Bi, 207Tl, 2045 μCi, –(Disk Type) 1 

 واألجهزة واألدوات األخرى المرافقة

2 6 

9 

 دراسة مخيا ية جسيمات ألفا راستعدام كاشف الجسيمات اللشحولة 
Charged Particle Detector BU-014-050-100 (ORTEC) 

 ومصادر جسيمات ألفا

 Unsealed Alpha Sources (Disk Type) 0.01–0.1 μCi, 
Cm244Po, 210Am, 241 

 واألجهزة واألدوات األخرى المرافقة

2 6 

  Final Exam  1 ( عملل) الفصل لهاية اعترار 10

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 36 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحا ري -
 discussion والملاقشة الحوار -

 Brainstorming الذهلل العصف -

 Problem solving المشك ت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاي -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملل التخريق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتل التعلم -

  Cooperative Learning التعاولل التعلم -

 ال م ء رين العررات ترادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 تقارير التجارة رمعدل تقرير لكل تجررة  1
 15  ردي

كل 
 أسروي 

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة  
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vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Reports and والواجرات التقارير

Assignments 
 % 30 15 كل أسروي

 % 5 2.5 الثالث Quiz( 1) قصير اعترار 2

 % 20 10 السارع  Midterm Exam لصفل اعترار 3

 % 5 2.5 التاسع Quiz( 2) قصير اعترار 4

 % 40 20 الرارع عشر لهائل عملل اعترار 5

    لهائل تحريري اعترار 6

 % Total  50 100 المجموع 

 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 Practical Physics, third Edition. Cambridge University Press G.L. Squires 

2001. 

  لقسم الفيزياء جامعة صنعاء 8مذكرة الفيزياء لعملي  

 :Essential References المراجع المساندة .5
 Radiation detection and Measurements, by: Glenn F. Knoll John Wiley & 

Sons, Inc., 2000 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 رعد الرجوي للوائح الجامعة يتم كتارة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق راآلتل:

 : Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحا رات ويحرم  ل حال عدم الو اء رذلك.75يلت م الخالة رح ور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا رح ور وغياة الخ ة للقسم ويحرم الخالة من دعول االمتحان  ل حال تجاو   -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلل القسم.25اليياة 

 :Tardyالح ور المتأعر  2

إذا تأعر ، وللخالة ح ااور المحا ااري إذا تأعر لمدي ررع ساااعة لث ث مرات  ل الفصاال الدراساال يساامح -
 المحا ري. دعول يملع من االلت اموعلد عدم ، عن ث ث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادي  

 :Exam Attendance/Punctuality وارخ االمتحان  3

 ( دقيقة من ردء االمتحان 20ال يسمح للخالة دعول االمتحان اللهائل إذا تأعر مقدار ) -
 إذا تيية الخالة عن االمتحان اللهائل تخرق اللوائح العاصة رلالام االمتحان  ل الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعييلات والمشاريع  4
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 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

التكليفات   اااااوارخ تلفيذو الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهايحدد أساااااتاذ المقرر لوي التعييلات  ل رداية  -
 وتسليمها.

 أعر  ل تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنإذا تأعر الخالة  ل تسليم التكليفات  -

 : Cheating اليش 5

 الخ ة. الئحة شؤون عليه  ل حال ثروت قيام الخالة راليش  ل االمتحان اللصفل أو اللهائل تخرق -
  ل التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المعصصة للتكليف.راليش او اللقل  ل حال ثروت قيام الخالة  -

 :Plagiarismااللتحال  6

  داء االمتحان ليارة عله تخرق ال ئحة العاصة رذلك خالة ل حالة وجود شعص يلتحل شعصية  -
 :Other policiesسياسات أعرى  7

 أي سياسات أعرى مثل استعدام المورايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 


