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Lecture 1 

 

4102 -4102الجامعة األردنية للعام الجامعي / سلسلة محاضرات قسم الفيزياء   
0محاضرة   

 

 

 رحلة في بنية الكون: من الكوارك إلى الكوازار

 حنا صابات. د
 في جامعة اَل البيت سابقا   وعلوم الفضاء عميد معهد الفلك
 سابقا   الجمعية الفلكية األردنيةرئيس 

 

الزمان والمكان والمادة : من منظور علمي معاصر، يتألف الكون من أربعة عناصر أساسية هي

وقد أثبتت الفيزياء الحديثة أن هذه العناصر ليست منفصلة عن بعضها البعض، فالزمان . والطاقة

والمادة يمكنها أن تتحول إلى طاقة والعكس صحيح . مكان والعكس صحيحيمكنه أن يتحول إلى 

 .أيضا  

: ، هي (أي التي ال تتألف من جسيمات أبسط)وقد وجد الفيزيائيون أن في الطبيعة عائلتين أساسيتين من الجسيمات األولية 

بعضها البعض عن طريق أربع قوى  و هذه الجسيمات تتبادل التفاعل بين(. leptons)و اللبتونات  (quarks)الكواركات 

وأنجح . القوة النووية الضعيفة( 4)القوة النووية القوية، ( 3)القوة الكهرومغناطيسية، ( 2)قوة الجاذبية، ( 1: )أساسية معروفة هي

ر عن ، التي تعب  (general theory of relativity)النظريات في وصف الجاذبية حتى اآلن هي النظرية العامة في النسبية 

في وصف القوى الثالث ( المختبرة تجريبيا  )بينما أنجح النظريات . رباعي األبعاد( الزمكان)المكان -الجاذبية كإنحناء في الزمان

 (.quantum field theory) األخرى هي نظرية المجال الكمومي

ا من مستوى الكواركات واللب تونات، وانتقاال  إلى مستوى الذرات في هذه المحاضرة سنتعرف على بنية الكون المادية، بدء 

مرورا  بأبعد أجرام في  —فالجزئيات، ثم إلى تجمعاتها الهائلة كالنجوم والكواكب ومادة ما بين النجوم، ثم إلى المجرات وعناقيدها

ا ببنية الكون ككل(الكوازارات)الكون  وع المادة وحتى يكون العرض مكتمال ، سيتم التطرق بشكل طفيف إلى موض. ، وانتهاء 

 .المظلمة والطاقة المظلمة في الكون

 

 :مالحظة

من جامعة بول  High-Energy Astrophysicsالمحاضر حاصل على درجة الدكتوراه في فيزياء فلك الطاقة العالية  -0

 .م 4114في فرنسا عام  Université Paul Sabatier (Toulouse III)( تولوز الثالثة)ساباتييه 

 (.0مستوى المحاضرة )م بأساسيات الفيزياء و هي موجهة للجمهور العام المل   العربيةالمحاضرة باللغة  إلقاءسيتم  -4

 

 

 الجامعة األردنية, قسم الفيزياء, (041رقم القاعة ) قاعة اإلجتماعات: المكان 

 0:01 – 4:01الساعة , 01/00/4102األربعاء : الزمان 
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