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 فيزياء نووية: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 فيزياء نووية 

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 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني – الرابعالمستوى  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 2ميكانيكا كم  – 1كم  ميكانيكا

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 جامعة صنعاء –كلية العلوم  –زياء الفي

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي - إنجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 عبدالرحيم خالد أحمد د

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

الطلبة وبفاعلية المفاهيم والمعارف األساااسااية لف الفي يان الةووية الم  من  إكسااا   الى المقرر هذا يهدف

طبيعة  مثل الك لة والحجم ومساا ويات الةواة الكمية والبرم وال خم وطا ة ال رابط  ويحاار    خواص الةواة

لديو رون كةموذا لة ام الةيوكلون  يل ةواة ا الةيوكلون -وخواص القوى الةووية من خالل دراسااااااااة و حل

ةموذا م وساااط الجهد و القطرة السااااملة وةموذا وة ريات  وحيد القوى كما يحااار  الةماذا الةووية مثل 

يحاار  لةووية المخ لفة وويدرس المقاطع المساا عر ااة لل فاعالت ا ليرمف الغا ي وةموذا القحاارةالةووي

ومقدمة عن  االةحالالت اإلحاااااااعاعية الطبيعية وإة اا الة امر المحاااااااعة ولليات إةحالالت للفا وبي ا وجاما

 الجسيمات األولية 
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iii. مخرجات  علم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :لن على  ادرا الطال  يكون سوف المقرر دراسة من االة هان بعد

a1 –  يحر  الخواص العامة للةواة وخواص القوى الةووية وكذلك المقاطع المس عر ة لل فاعالت

 ة ريات والةووية والةماذا الةووية 

 الةووية وحيد القوى 

a2 -  وة رياااة  الكواركاااات وة رياااةيصاااااااف الجسااااااايماااات األولياااة ولر اااامهاااا الكمياااةQuantum 

chromodynamics QCD  
a3 -  يحر  االةحالالت اإلحعاعية الطبيعية و  فاعالت اإلحعاع المخ لفة مع المادة 
b1 - ال خم والع م الةووي وال    كذلك يقدرالقيمة العددية لأل طار واألحجام الةووية وطا ة ال رابط الةووية و

parity  للمس ويات 

    الكمية للةواة 

b2 – ات يحلل طبيعة القوى الةووية بين الةيوكلوة 

b3 –  ال خم ال اوي والع م الرباعف الكهربامف لألةوية المخ لفة ويقدر طا ة ال رابط 

b4 – المحررة  الطا ة يقدرQ- value الةووية ومدى  لل فاعالتاإليقاف  و درة اإلحااعاعيةةحالالت إللف إ

 الجسيمات اإلحعاعية 

 المخ لفةاألوساط المخ لفة لف 

d1 -لعال برو  الفريق  بحااكل العمللف مجموعات  وان الةووية إلف الجمهور يقوم ب وصاايل معارف الفي ي

  در ه على  مع إ هار الواحد

 .الةووية الفي يان مجال لف المس مر ال علم

  

 

iv.  المقرر مع مخرجات ال علم للبرةامج  علممخرجات موانمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات ال علم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات ال علم المقصودة من 
 البرةامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يحاااااار  الخواص العامة للةواة وخواص القوى الةووية

وكذلك المقاطع المس عر ة لل فاعالت الةووية والةماذا 

 ة ريات والةووية 

 الةووية وحيد القوى 

 

A1 -  و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A2 -  الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة

A3 -  الطبيعية الظواهر يصف 

 .الفيزيائة المفاهيم على بناء المختلفة

 

a2 –   يصاااااف الجسااااايمات األولية ولر امها الكمية  ويحااااار

 Quantumةاااا ااااريااااة الااااكااااواركااااات وةاااا ااااريااااة 

chromodynamics QCD  

A1 -  و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A2 -  الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة
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A3 -  الطبيعية الظواهر يصف 

 .الفيزيائة المفاهيم على بناء المختلفة

 

a3 -  فاعالت ية و   عاعية الطبيع يحااااااار  االةحالالت اإلحااااااا

 المادة اإلحعاع المخ لفة مع

A1 -  و للمبادئ عميقا فهما يظهر 

 .الفيزيائية والنظريات القوانين

A2 -  الرياضية المفاهيم يوضح 

 .الفيزياء في المستخدمة

A3 -  الطبيعية الظواهر يصف 

 .الفيزيائة المفاهيم على بناء المختلفة

 

b1– يقااادر estimate  القيماااة العاااددياااة لأل طاااار واألحجاااام

ال خم والع م كااذلااك الةوويااة وطااا ااة ال رابط الةوويااة و

    للمس ويات الكمية للةواة  parityالةووي وال    

 

B1 -  والكمي النوعي التفكير يطبق 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل لحل

B2 - المسائل ويفسر صيغي 

 المعادالت باستخدام الفيزيائية

 المناسبة الرياضية

 

 

b2 - اتيحلل طبيعة القوى النووية بين النيوكلون B1 -  والكمي النوعي التفكير يطبق 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل لحل

B2 - المسائل ويفسر صيغي 

 المعادالت باستخدام الفيزيائية

 المناسبة الرياضية

 

b3-  يقدر estimate  طا ة ال رابط لألةوية المخ لفة

باس خدام الةماذا الةووية المخ لفة ويرسم مخطط 

  و يع الةيوكلوةات لألةوية المخ لفة طبقاً 

لةموذا القحاارة الةووي ويسااة  ج ال خم ال اوي والع م 

  الرباعف الكهربامف له

 

B1 -  والكمي النوعي التفكير يطبق 

 الفيزيائية المشاكل و المسائل لحل

B2 - المسائل ويفسر صيغي 

 المعادالت باستخدام الفيزيائية

 المناسبة الرياضية

 

b4-  يقدر estimate  ال خم ال اوي والع م وطا ة ال رابط

 الرباعف الكهربامف لألةوية المخ لفة

B1 -  والكمف الةوعف ال فكير يطبق 

 الفي يامية المحاكل و المسامل لحل
B2 - المسامل ويفسر صيغي 

 المعادالت باس خدام الفي يامية

 المةاسبة الريا ية
 

d1-  ويقوم ب وصاااايل معارف الفي يان الةووية إلف الجمهور 

 الواحدلعال برو  الفريق  بحاااااااكل العمللف مجموعات 

  در ه على  مع إ هار

 .الةووية الفي يان مجال لف المس مر ال علم

 

D1 – شفهيًا العلمية المعارف ينقل 

 المعلومات تكنولوجيا وباستخدام

 .واالتصاالت

D2 –  بشكل مجموعات فييعمل 

 .المحدد الوقت في العمل وينجز فعال

D3 –  التعلم على القدرةيظهر 

 .المستمر
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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 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-   يحااااااار  الخواص العااااامااااة للةواة
وخواص القوى الةوويااااة وكااااذلااااك 
المقاطع المسااااااا عر اااااااة لل فاعالت 

ية  ماذا الةوو ية والة يات والةوو ة ر
 الةووية وحيد القوى 

 

 ال فاعلية المحا ااارة 

Lectures 

 والمةا حاااااااة الحوار 

discussion 

 العروضو المحاااكاااة 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation 

Method 

Practical 

presentations& 

 

+  Quiz( 1كوز)

 اختبار نصف الفصل
Midterm Exam 

اختبار نهاية الفصل  +

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

a2-   يصااااف الجساااايمات األولية ولر امها
الكمية  ويحااااااار  ة رية الكواركات 

 Quantumوةاااااااااا ااااااااااريااااااااااة 

chromodynamics QCD  

 ال فاعلية المحا ااارة 

Lectures 

 والمةا حاااااااة الحوار 

discussion 

 العروضو المحاااكاااة 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation  

  

presentations& 
 

+  Quiz( 1كوز)

 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

 
اخ بار ةهاية الفصل + 

 )ة ري(
Final Exam 
(theoretical) 

a3 -  يحر  االةحالالت اإلحعاعية الطبيعية
و  فاااعالت اإلحاااااااعاااع المخ لفااة مع 

 المادة

 ال فاعلية المحا ااارة 

Lectures 

   Quiz  ( 2كوز)

Midterm Exam 
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 والمةا حاااااااة الحوار 

discussion 

 العروضو المحاااكاااة 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation 

Method 

Practical 

presentations& 
 

اخ بار ةهاية الفصل + 
 )ة ري(

Final Exam 
(theoretical) 

 

 

 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-  يقااادر estimate  القيماااة العاااددياااة

لأل طااار واألحجااام الةوويااة وطااا ااة 

ال خم والع م كذلك ال رابط الةووية و

 للمساااا ويات parityالةووي وال    

    الكمية للةواة 

 

 الااااذهااةااف الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااامحاااااااااكاااالت حاااال 

Problem solving 

 

 التكليفات والواجبات
 Tasks and 

Assignment 

b2-  يقاااادر estimate  بط ل را طااااا ااااة ا
لرباااااعف و ع م ا ل ل اوي وا ل خم ا ا

 الكهربامف لألةوية المخ لفة

 الااااذهااةااف الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااامحاااااااااكاااالت حاااال 

Problem solving 
 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 

b3- يقاااادر estimate  بط ل را طااااا ااااة ا
لرباااااعف و ع م ا ل ل اوي وا ل خم ا ا

 الكهربامف لألةوية المخ لفة 

 الااااذهااةااف الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااامحاااااااااكاااالت حاااال 

Problem solving 
 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 

b4- يقااادر estimate  الطاااا اااة المحررة
Q- value اإلحعاعيةةحالالت إللف إ  

الةوويااة  لل فاااعالتو اادرة اإليقاااف 
وماادى الجسااااااايمااات اإلحاااااااعاااعيااة 

 المخ لفةاألوساط المخ لفة لف 

 

 الااااذهااةااف الااعصااااااااف 

Brainstorming 

 الااامحاااااااااكاااالت حاااال 

Problem solving 
 

 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignment 

 
 المحروعات+ 

projects 

d1 -  يقوم ب وصااااااايااال معاااارف الفي ياااان
لااف  والااةااوويااااة إلااف الااجاامااهااور 

لعال برو   بحااااااكل العملمجموعات 
 در ه على  مع إ هار الواحدالفريق 

 العروضو المحااااكااااة 

 الاااااااعااااااامااااااالاااااااياااااااة

Simulation  

  ومشاريع تكليفات
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 الفي يان مجال لف المسااااااا مر ال علم
 .الةووية

 

 presentations&               

 

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-    

c2-   -  

c3-    

 

 

     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 

 

 

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) 

1 

 الخواص

للةواة العامة  

 

  نصف قطر النواة –كتلة النواة- 
طاقة الترابط  -حجم النواة

 النووي
  مبادئ أساسية في الفيزياء

 النووية
 المستويات الكمية للنواة 
 العزم والزخم الزاوي للنواة 

 

2 6 a1,b1 
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2 

 القوى

 الةووية

 وال فاعالت

 الةووية

 

 

 خواص القوى النووية 
 يوكلونن-جهد نظام النيوكلون 
  نواة الديوترون كمثال لنظام

 نيوكلون –النيكلون 
  أبعاد   3جهد البئر 
 جهد يوكاوا وتعميمه 
  الجهد المركزي وتأثيرات البرم

 والحد النسبوي
 مخططات فايمن 
  قوانين الحفظ في التفاعالت

 النووية
 التفاعالت النووية واالنحالالت 

2 6 a1,b2 

3 

 الجسيمات

 األولية

 

  األولية من تقسيم الجسيمات
  حيث البرم

  تقسيم الجسيمات األولية من
 حيث طبيعة القوى

 البوزونات والفيرمونات 
 الميزونات واللبتونات 
 الباريونات 
 أنواع الكواركات 
  األيزوسبنIsospin 
 الرقم الباريوني 
  قوانين الحفظ 
 نظرية البج بانج 
 مجاالت التفاعل 
 نوذج الكوارك للنيوكلونات 
  وتبادل الجسيمات القوى النووية

 وقوانين الحفظ
   توحيد القوى ونظرية

electroweak 

  نظريةChromodynamics 
 نظرية توحيد القوى الشامل 
  حدود كسر التماثل 

 

2 6 a2,b2 

4 

 الةماذا

 الةووية

 واالس قرارية

 

  مقدمة عن االستقرارية والنماذج
 النووية

 نموذج متوسط الجهد 
 نموذج القطرة النووية 
  فيرمي الغازينموذج 
 نموذج القشرة النووي 
  الزخم الزاوي والعزم الرباعي 

2 6 a1,b3 

5 
 ال فاعالت

 الةووية 

  مفهوم المقطع المستعرض
 للتفاعالت النووية

  المقطع المستعرض التفاضلي
 والكلي

2 6 a1,a3,b4 
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 معدالت التفاعل 
  اجنر و-معادلة برتBriet – 

Wigner formula  
  قمم الرنينDoppler 

broading of resonance 
peaks  

6 
 الةحاط

 االحعاعف 

 النشاط اإلشاعي الطبيعي 
  قانون االنحالل االشعاعي 
  االنحالالت االشعاعية وشروط

 االتزان االشعاعي
  إنتاج النظائر المشعة 
 إنحالالت ألفا وبيتا وجاما 
  أليات وميكانيكية إنحالالت ألفا

 وبيتا وجاما

2 6 a1, b4 

7 

  فاعل

اإلحعاع مع 

 المادة 

 مقدمة عن اإلشعاع 
 أنواع التفاعالت 
  التشتت المرن والتشتت الغير

 مرن
  المقاطع المستعرضة التفاضلية

 للتفاعل
 قدرة اإليقاف 
 مدى التفاعالت 
 التأين النوعي 
  أليات فقد الطاقة للجسيمات

المشحونة الثقيلة )لجسيمات ألفا 
 والبروتونات (

  جسيمات ألفا ومدى مدى
البروتونات في الهواء والماء 

 واألوساط األخرى
  معادلةBethe – Bloch 

equation .  
  أليات فقد الطاقة للجسيمات

المشحونة الخفيفة ) جسيمات بيتا 
) 

  مدى جسيمات بيتا في الهواء
 واألوساط األخرى

  تفاعل اشعات جاما مع المادة 
 معامل التوهين الخطي 
 الكتلي معامل التوهين 
  السمك الخطي والسمك الكتلي 

 

2 6     a1, a4 

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

14 42  
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                                                  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      

2 
  

  
   

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

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 ال فاعلية المحا رة Lectures 

 والمةا حة الحوار discussion 

 الذهةف العصف Brainstorming 

 المحكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملف ال طبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 وال كاليف والمهام المحروعات projects 

 الذا ف ال علم Self-learning 

 ال عاوةف ال علم Cooperative Learning  

 ال مالن بين الخبرات  بادل 

 

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) 

 لردي      1 كليف  1
 الثالث 4%

a1,b1,
b2 

 لردي 2 كليف  2
 الخامس 4%

a2,a2,b
3 
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 لردي 3 كليف  3
4% 

 الحادي
 عحر

a3,b3,
b4 

 projectمحروع  4
 %8 جماعف

 الثالث
 عحر

a1,b1,
b2 

 === == Total Score  20% إجمالي الدرجة 

 

 

vii. ال علم  قييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment 

Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 

 ال كليفات

 الواجبات
 والمحاريع

 Tasks , 

Assignments 

and projects  

الثالث 
والخامس 
والحادي 

  عحر

والثالث 
 عحر

30 20% 

a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4 

 %2.5 3.75 الثالث Quiz( 1كوز) 2
a1,a2,b1 

3 
اختبار نصف 

 الفصل

Midterm 

Exam 

 %15 22.5 السادس
a1,a2,b1,b2 

 %2.5 3.75 ال اسع Quiz( 2كوز) 4
a3,b2,b3 

6 

اختبار نهاية 

 الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

السادس 
 عحر 

90 60% 

a1, a2, a3,b1,b2,b3,b4 

 Total  === %100 150   اإلجمالف

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
1- Fundamentals in Nuclear Physics from Nuclear Structure to Cosmology, 

Jean-Louis Basdevant, James Rich, Michel Spiro, 2005 Springer 

Science cienceSp Media, Inc.  

2- Nuclear principles in engineering, Tatjana Jevremovic, 2005 Springer 

Science+Business Media, Inc. 

 :Essential References المراجع المساندة .2
1- Introductory Nuclear Physics by Kenneth S. Krane, Publisher: John Wiley, 

1988. 
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2- Introduction to nuclear physics, W.N. Cottingham, D.A. Greenwood, 

Cambridge University Press 1986, 2004              

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

1- https://phys.libretexts.org/ 

2-  

 

 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوامح الجامعة ي م ك ابة السياسة العامة للمقرر ليما ي علق باآل ف:

 : Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات ال عليمية  1

 المحا رات ويحرم لف حال عدم الولان بذلك.% من 75يل  م الطال  بح ور  -
يقدم لسااا اذ المقرر  قريرا بح اااور وليا  الطال  للقسااام ويحرم الطال  من دخول االم حان لف  -

 % وي م ا رار الحرمان من مجلس القسم.25حال  جاو  الغيا  

 :Tardyالح ور الم أخر  2

إذا ، وللطال  ح ور المحا رة إذا  أخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات لف الفصل الدراسف يسمح -
 دخول يمةع من االل  اموعةد عدم ، عن ثالث مرات يحذر حااااافويا من لسااااا اذ المقرريادة  أخر  

 المحا رة.

 :Exam Attendance/Punctuality وابط االم حان  3

 ( د يقة من بدن االم حان 20ال يسمح للطال  دخول االم حان الةهامف إذا  أخر مقدار ) -
 إذا  غي  الطال  عن االم حان الةهامف  طبق اللوامح الخاصة بة ام االم حان لف الكلية. -

 :Assignments & Projectsال عييةات والمحاريع  4

 ااااااوابط  ةفيذ و الفصاااااال ويحدد مواعيد  سااااااليمهايحدد لساااااا اذ المقرر ةوع ال عييةات لف بداية  -
 ال كليفات و سليمها.

يحرم من درجة ال كليف الذي  أخر لف  المحددموعد ال عنإذا  أخر الطال  لف  ساااااااليم ال كليفات  -
  سليمه.

 :Cheating الغش 5

المحة حااااااا ون  عليه لف حال ثبوت  يام الطال  بالغش لف االم حان الةصااااااافف لو الةهامف  طبق -
 الطال .

لف ال كليفات والمحاريع يحرم من الدرجة المخصصة بالغش او الةقل لف حال ثبوت  يام الطال   -
 لل كليف.

 :Plagiarismاالة حال  6

ألدان االم حان ةيابة عةه  طبق الالمحة الخاصاااة  طال لف حالة وجود حاااخص ية حل حاااخصاااية  -
 بذلك

 :Other policiesسياسات لخرى  7

 لي سياسات لخرى مثل اس خدام الموبايل لو مواعيد  سليم ال كليفات ..... الخ -
 
 

 

 

 

https://phys.libretexts.org/
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021-2020العام الجامعي: 

 الفيزياء النووية :خطة مقرر

 

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

the Course 

 االسم
Name عبدالرحيم خالد أحمد د 

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 ااا       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 نووية فيزياء

 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 

3   3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

 الفصل الثاني – الرابعالمستوى 

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

 2ميكانيكا كم  – 1كم  ميكانيكا

– Co (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 
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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 كلية العلوم جامعة صنعاء 

 

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

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

الم  من الطلبة وبفاعلية المفاهيم والمعارف األساااسااية لف الفي يان الةووية  إكسااا   الى المقرر هذا يهدف

طبيعة  مثل الك لة والحجم ومساا ويات الةواة الكمية والبرم وال خم وطا ة ال رابط  ويحاار    خواص الةواة

لديو رون كةموذا لة ام الةيوكلون  يل ةواة ا الةيوكلون -وخواص القوى الةووية من خالل دراسااااااااة و حل

لجهد و القطرة السااااملة وةموذا ةموذا م وساااط اوة ريات  وحيد القوى كما يحااار  الةماذا الةووية مثل 

يحاار  ويدرس المقاطع المساا عر ااة لل فاعالت الةووية المخ لفة و ليرمف الغا ي وةموذا القحاارةالةووي

ومقدمة عن  االةحالالت اإلحاااااااعاعية الطبيعية وإة اا الة امر المحاااااااعة ولليات إةحالالت للفا وبي ا وجاما

 الجسيمات األولية 

 

iv.  مخرجات  علم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد 

a1 –  يشرح الخواص العامة للنواة وخواص القوى النووية وكذلك المقاطع المستعرضة للتفاعالت النووية

 نظريات ووالنماذج النووية 

 النوويةتوحيد القوى 

a2 - ونظريفففة  الكواركفففاتونظريفففة يمفففات األوليفففة وأرقفففامهفففا الكميفففة يصففففففف الجسففففففQuantum 

chromodynamics QCD  

a3 -  يشرح االنحالالت اإلشعاعية الطبيعية و تفاعالت اإلشعاع المختلفة مع المادة 

b1 - قدر ية و estimate ي قة الترابط النوو ية وطا طار واألحجام النوو ية لألق عدد مة ال لك القي الزخم كذ

  parityوالعزم النووي وال    

    للمستويات الكمية للنواة 

b2 – ات يحلل طبيعة القوى النووية بين النيوكلون 

b3 –  يقدرestimate  الزخم الزاوي والعزم الرباعي الكهربائي لألنوية المختلفة وطاقة الترابط 

b4 – يقدر estimate  الطاقة المحررةQ- value للتفاعالتاإليقاف  اإلشففففففعاعية وقدرةنحالالت إلفي إ 

 النووية ومدى الجسيمات 

 المختلفةاألوساط اإلشعاعية المختلفة في 
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d1 - لفريق افعال بروح  بشففكل العملفي مجموعات  ويقوم بتوصففيل معارف الفيزياء النووية إلي الجمهور

 قدرته على  مع إظهار الواحد

 .النووية الفيزياء مجال في المستمر التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix.  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 

 

1 

الخواص 

 العامة للةواة

 

  نصف قطر النواة –كتلة النواة- 
 طاقة الترابط النووي -حجم النواة

 مبادئ أساسية في الفيزياء النووية 
 المستويات الكمية للنواة 
 العزم والزخم الزاوي للنواة 

 

2 6  

2 

القوى 

الةووية 

وال فاعالت 

 الةووية

 

 

 خواص القوى النووية 
 نيوكلون-جهد نظام النيوكلون 
  نواة الديوترون كمثال لنظام النيكلون

 نيوكلون –
  أبعاد   3جهد البئر 
 جهد يوكاوا وتعميمه 
  الجهد المركزي وتأثيرات البرم

 والحد النسبوي

2 6  
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 مخططات فايمن 
 قوانين الحفظ في التفاعالت النووية 

  النووية واالنحالالتالتفاعالت  

3 

الجسيمات 

 األولية

 

  تقسيم الجسيمات األولية من حيث
  البرم

  تقسيم الجسيمات األولية من حيث
 طبيعة القوى

 البوزونات والفيرمونات 
 الميزونات واللبتونات 
 الباريونات 
 أنواع الكواركات 
  األيزوسبنIsospin 
 الرقم الباريوني 
  قوانين الحفظ 
  بانجنظرية البج 
 مجاالت التفاعل 
 نوذج الكوارك للنيوكلونات 
  القوى النووية وتبادل الجسيمات

 وقوانين الحفظ
   توحيد القوى ونظرية

electroweak 

  نظريةChromodynamics 
 نظرية توحيد القوى الشامل 
  حدود كسر التماثل 

 

2 6  

4 
امتحان نصف 

 الفصل
 

1   

5 

الةماذا 

الةووية 

 واالس قرارية

 

  عن االستقرارية والنماذج مقدمة
 النووية

 نموذج متوسط الجهد 
 نموذج القطرة النووية 
 نموذج فيرمي الغازي 
 نموذج القشرة النووي 

 الزخم الزاوي والعزم الرباعي 

2 6  

6 
التفاعالت 

 النووية 

  مفهوم المقطع المستعرض
 للتفاعالت النووية

  المقطع المستعرض التفاضلي
 والكلي

 معدالت التفاعل 
  واجنر -معادلة برتBriet – 

Wigner formula  

2 6  
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 Doppler broading ofقمممممم الممر مم مم  

resonance peaks  

7 
النشاط 

 االشعاعي 

 النشاط اإلشاعي الطبيعي 
  قانون االنحالل االشعاعي 
  االنحالالت االشعاعية وشروط

 االتزان االشعاعي
  إنتاج النظائر المشعة 
 إنحالالت ألفا وبيتا وجاما 

أل مماو يك كمما  ك ممة   لفاو ألتمما يب تمما 

 يجاكا

2 6  

8 

تفاعل اإلشعاع 

مع المادة 

 وأنواع التفاعل

 مقدمة عن اإلشعاع 
 أنواع التفاعالت 
 التشتت المرن والتشتت الغير مرن 
  المقاطع المستعرضة التفاضلية

 للتفاعل
 قدرة اإليقاف 
 مدى التفاعالت 
 التأين النوعي 
 أليات فقد الطاقة للجسيمات 

المشحونة الثقيلة )لجسيمات ألفا 
 والبروتونات (

  مدى جسيمات ألفا ومدى
البروتونات في الهواء والماء 

 واألوساط األخرى
  معادلةBethe – Bloch 

equation .  
  أليات فقد الطاقة للجسيمات

 المشحونة الخفيفة ) جسيمات بيتا (
  مدى جسيمات بيتا في الهواء

 واألوساط األخرى
 جاما مع المادة  تفاعل اشعات 
 معامل التوهين الخطي 
 معامل التوهين الكتلي 
  السمك الخطي والسمك الكتلي 

 

2 6      

 االم حان الةهامف 9
 

1   

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

16 42  

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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1     

2     

3     

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

 

v.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures ال فاعلية المحا رة -
 discussion والمةا حة الحوار -

 Brainstorming الذهةف العصف -

 Problem solving المحكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملف ال طبيق -

 projects وال كاليف والمهام المحروعات -

 Self-learning الذا ف ال علم -

  Cooperative Learning ال عاوةف ال علم -

 ال مالن بين الخبرات  بادل -

 

 

 

 

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 التكليفالنشاط/ 

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 الثالث %4 لردي 1 كليف  1

 الخامس %4 لردي 2 كليف  2
 لردي 3 كليف  3

4% 
الحادي 
 عحر

 projectمحروع  4
 %8 جماعف

الثالث 
 عحر

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة%  

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 
 أساليب التقويم

Assessment Method 
 )أسبوع(موعد

 التقويم
 الدرجة
Mark 

الوزن 

 النسبي%
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Week Due Proportion of 

Final 

Assessment 

1 

               ريعاوالمش والواجبات ال كليفات
projects                         and   

Assignments Tasks,  

الثالث والخامس 
والحادي عحر والثالث 

  عحر
30 20% 

 %2.5 3.75 الثالث Quiz( 1)  صير اخ بار 2

3 
 ة ري) Midterm Exam ةصفف اخ بار

 ( وعملف
 %15 22.5 السادس

 %2.5 3.75 ال اسع Quiz( 2)  صير اخ بار 4

 %60 90 السادس عحر  ةهامف  حريري اخ بار 5

 Total    150 100% المجموع 

 

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

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 

1- Fundamentals in Nuclear Physics from Nuclear Structure to Cosmology, 

Jean-Louis Basdevant, James Rich, Michel Spiro, 2005 Springer 

Science+Business Media, Inc.  

2- Nuclear principles in engineering, Tatjana Jevremovic, 2005 Springer 

Science+Business Media, Inc.                                                                                                                                           

 :Essential References المراجع المساندة .5
1- Introductory Nuclear Physics by Kenneth S. Krane, Publisher: John Wiley, 

1988. 

2- Introduction to nuclear physics, W.N. Cottingham, D.A. Greenwood, 

Cambridge University Press 1986, 2004              
 

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

  https://phys.libretexts.org/ 

 

 

 

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوامح الجامعة ي م ك ابة السياسة العامة للمقرر ليما ي علق باآل ف:

 :  AttendanceClassسياسة ح ور الفعاليات ال عليمية  1

 % من المحا رات ويحرم لف حال عدم الولان بذلك.75يل  م الطال  بح ور  -
يقدم لسااا اذ المقرر  قريرا بح اااور وليا  الطال  للقسااام ويحرم الطال  من دخول االم حان لف  -

 % وي م ا رار الحرمان من مجلس القسم.25حال  جاو  الغيا  

 :Tardyالح ور الم أخر  2

إذا ، وللطال  ح ور المحا رة إذا  أخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات لف الفصل الدراسف يسمح -
 دخول يمةع من االل  اموعةد عدم ، عن ثالث مرات يحذر حااااافويا من لسااااا اذ المقرريادة  أخر  

 المحا رة.

https://phys.libretexts.org/
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 :Exam Attendance/Punctuality وابط االم حان  3

 م حان ( د يقة من بدن اال20ال يسمح للطال  دخول االم حان الةهامف إذا  أخر مقدار ) -
 الكلية. إذا  غي  الطال  عن االم حان الةهامف  طبق اللوامح الخاصة بة ام االم حان لف -

 :Assignments & Projectsال عييةات والمحاريع  4

 ااااااوابط  ةفيذ و الفصاااااال ويحدد مواعيد  سااااااليمهايحدد لساااااا اذ المقرر ةوع ال عييةات لف بداية  -
 ال كليفات و سليمها.

يحرم من درجة ال كليف الذي  أخر لف  المحددموعد ال عنإذا  أخر الطال  لف  ساااااااليم ال كليفات  -
  سليمه.

 :Cheating الغش 5

المحة حااااااا ون  عليه لف حال ثبوت  يام الطال  بالغش لف االم حان الةصااااااافف لو الةهامف  طبق -
 الطال .

لف ال كليفات والمحاريع يحرم من الدرجة المخصصة بالغش او الةقل لف حال ثبوت  يام الطال   -
 لل كليف.

 :Plagiarismاالة حال  6

ألدان االم حان ةيابة عةه  طبق الالمحة الخاصاااة  طال لف حالة وجود حاااخص ية حل حاااخصاااية  -
 بذلك

 :Other policiesسياسات لخرى  7

 لي سياسات لخرى مثل اس خدام الموبايل لو مواعيد  سليم ال كليفات ..... الخ -

 

 
 


