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 مقدمة:
إلى نفس  تساريخ  إنشائهأقسام كلية العلوم وأهمها ويعود تاريخ  وأقدم قسم الفيزياء والفلك من أكبر يعد      

هس حيث بدأت بهذا القسم مع بضعة أقسسام أرسر و ويحتسول القسسم علسى سسبع  1378إنشاء الكلية، في عام 
الفيزيساء النوويسة، و الفيزيساء النظريسة،  :و وهذه المجموعات هيفي مجاالت نظرية وتجريبيةمجموعات بحثية 

فيزيساء الطاقسة المتجسددا والبيئسة، و فيزيساء الليسزر وايطيسا ، و فيزياء علسم المسواد، و لحيوية والطبية، الفيزياء او 
 علم الفلكوو 

وبايرذ في االعتبار كال من رسالة وأهدا  جامعة الملك سسعود وكليسة العلسوم، يظهسر لنسا ايهميسة 
بسسسالتعلم واالكتشسسسا  واالهتمسسسام الجوهريسسسة لهسسسذا الترتسسسق فسسسي تحقيسسس  هسسسذه ايهسسسدا  فسسسي الجوانسسس  المتعلقسسسة 

فسسي قسسوا ونجسسان كسسا مسسن الجامعسسة  أساسسسيالمعرفسسيو وعلسسى هسسذا فسسقن وجسسود قسسسم فيزيسساء وفلسسك قسسول هسسو أمسسر 
والكليةو إن هذا الترتق يلع  دورا محوريا في التوجهات الجديدا للجامعة مثا ما يتعل  بتقنيات النانو، 

 أو اهتمامات وادل الرياض للتقنيةو
، نجسسسد أن مسسسن دما نضسسسع نتسسس  أعيننسسسا السسسدور الريسسسادل والقيسسسادل لجامعسسسة الملسسسك سسسسعودولسسسذلك، وعنسسس 

واجبنسسسا القيسسسام بتسسسوفير برنسسسامل للدراسسسسات العليسسسا ذل طبيعسسسسة شسسسمولية، لكسسسي يسسسساعد المئسسسات مسسسن السسسسسعوديين 
 والسعوديات، وكذلك الطلبة من  الدوا في المنطقة، على تحقي  أهدافهم في مجاا التعلسيم العسالي فسي هسذا

 الترتق الحيولو
هسسذا البرنسسامل علسسى البحسسث العلمسسي كقحسسد أهسسم القواعسسد ايساسسسية، ويسسر أنسسه ال يتجاهسسا دور يركسسز          
سسساعة معتمسسدا قبسسا التسسسجيا فسسي رسسسالة السسدكتوراهو ويسستم  18حيسسث إن علسسى الطالسس  أن يتجسساوز المقسسررات، 

ي للطالس  للحتسوا بحثالمسسار تسدعم الا لكسي مع المشر  أو لجنة الدراسات العلي نسي ارتيار المقررات بالت
 على الدرجة رالا عمله بالرسالةو

 
 الدرجة: اسم

    (Ph. D in Physics) دكتوراه الفلسفة في الفيزياء
                 

 البرنامج: أهداف
تلبية الطل  المتزايسد علسى السدرجات العلميسة العليسا فسي مجساا الفيزيساء مسن قبسا الطسال  والطالبسات  و1

 السعوديين والطال  والطالبات من الدوا المجاوراو

 يوفر البرنامل فرتة للتفاعا البناء وتبادا الربرات بين الطلبة السعوديين وايجان و و2
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يسوفر البرنسسامل التسدري  والربسسرات الكافيسة للمرشسسحين لكسسي يتسب  فسسي أمكسانهم المسسساهمة والتطسسوير  و3
 من رالا ايفكار العلمية ايتيلةو

البرنسامل بيئسة مناسسبة تشسجع البحسث العلمسي وتشسجع التعساون مسع البساحثين مسن السدوا سو  يسوفر  و4
 ايرر و

 

 

 :شروط القبول

 في الجامعات السعوديةولدراسات العليا ل الموحدا الئحةالشروط القبوا الواردا فى  ستيفاءا و1

 وأو أل درجة تعادلها فيزياءالترتق  في أن يكون المتقدم حاتال على درجة الماجستير و2
فسسي  iBT ، 5فسسي  61) فسسي التوفسسا أو أل ارتبسسار ارسسر يعادلسسه 500علسسى درجسسة  المتقسسدموا حتسس و3

IELTS) و ويمكسسسن أن يعفسسسى المتقسسسدم مسسسن هسسسذا الشسسسرط عنسسسدما يكسسسون مواطنسسسا مسسسن أحسسسد السسسدوا التسسسي
 تتحدث اإلنجليزية أو يكون قد حتا على درجة الماجستير من دولة تتحدث اإلنجليزيةو

أو يجتاز ارتبار القبوا  في موضوع الفيزياءو GREدرجة في ارتبار  600على  المتقدمتوا ح و4
 الذل يحدده القسمو

 والمقابلة الشرتية زاجتيا و5
 

 متطلبات الحصول على الدرجة:
 و( بنجان2فيز )ميكانيكا الكم  652اجتياز مقرر  -أ

في ايسفا، واجتيازها بنجان،  وحدا دراسية من مقررات الدراسات العليا الموضحة 15دراسة   - 
  وويتم ارتيار المقررات بناء على توجيه من مشر  الطال ، أو لجنة  الدراسات العليا

 النجان في ارتبار مناقشة الرسالةو-ج    

 
 لبرنامل:الساعات المعتمدا لملرق 

 
المقرر نوع رقم ورمز المقرر  وحدات دراسية 

 3 مقرر إجباري فيز 652

6xx  وتقع ضمن المقررات االختيارية بحيث تفي بعدد  فيز

 الوحدات المطلوبة في مجال بحثي معين

15 

 - رسالة الدكتوراه فيز  700

 18  المجموع الكلي
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 الدكتوراه في الفيزياءبرنامج مقررات 
  

 أوال: المقررات اإلجبارية:
 

 الوحدات رعنوان المقر المقرر رقم ورمز م

 (0+3) 3  (2الكم )ميكانيكا  فيز 652 1

 
 ثانيا: المقررات االختيارية

 
 الوحدات رعنوان المقر المقرر رقم ورمز م

 (0+3) 3 الهندسة التفاضلية ونظرية الحقل الكمي  فيز 603 1

 (0+3) 3 زمر وجبر لي للفيزيائيين  فيز 604 2

 (0+3) 3 علم الكون وفيزياء الجسيمات  فيز 617 3

 (0+3) 3 خطية  غيربصريات  فيز 631 4

 (0+3) 3 ظواهر فائقة السرعة فيز 632 5

 (1+2) 3 تفاعل الليزر مع المادة فيز 633 6

 (0+3) 3 بصريةالكترونيات  فيز 634 7

 (0+3) 3 تطبيقات الليزر  فيز 635 8

 (1+2) 3 بصريات كمية  فيز 636 9

 (1+2) 3 البصرية األجهزة فيز 637 10

 (1+2) 3 الرقيقة األفالمتقنيات الهوائي والتفريغ  فيز 641 11

 (0+3) 3 الطاقة المتجددا التطبيقية والفيزياء البيئية فيز 642 12

 (1+2) 3 تقنيات المواد البيئية والشمسية فيز 643 13

 (1+2) 3 ضوئية في اشباه الموصالتعمليات التوصيل ال فيز 644 14

 (1+2) 3 تقنيات تشخيص المواد فيز 645 15

 (0+3) 3 الكهروديناميكا الكمية فيز 653 16

 (0+3) 3 نظرية الحقول الكمية المتقدمة فيز 657 17

 (0+3) 3 أنموذجة القوى الكهروضعيفة فيز 658 18

 (0+3) 3 فيزياء الجسيمات المتقدمة فيز 663 19

 (0+3) 3 الكروموديناميكا الكمية  فيز 664 20

 (0+3) 3 التوحيد العظيم  فيز 665 21

 (0+3) 3 التناسق الفائق  فيز 666 22

 (0+3) 3 نظرية الخيوط  فيز 667 23

 (0+3) 3 الجاذبية الفائقة فيز 668 24

 (0+3) 3 موضوعات مختارة في مواضيع بحثية حديثة فيز 669 25
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 (0+3) 3 البنية الفيزيائية المتناهية في الصغر فيز 671 26

 (0+3) 3 فيزياء الجوامد المتقدمة  فيز 672 27

 (0+3) 3 جوامدنظرية الشرائط والخواص الكهربائية لل فيز 674 28

 (0+2) 3 في المواد المغناطيسية فيز 675 29

 (1+2) 3  الحاسوبيةالفيزياء  فيز 677 30

 (1+2) 3 جوامدالخصائص الضوئية لل فيز 678 31

 (0+3) 3 التركيب النووي المتقدم فيز 680 32

 (0+3) 3 البيئي اإلشعاع فيز 683 33

 (0+3) 3 تشتت النيوترونات فيز 685 34

 (0+3) 3 نويةلجسيمات واألا ثرأشف وك  فيز 686 35

 (0+3) 3 األطياف النووية فيز 687 36

 (0+3) 3 تقنيات فيزياء حيوية فيز 691 37

 (0+3) 3 اعيشعاألالعالج  فيز 692 38

 (0+3) 3 طبيالتصوير التقنيات  فيز 693 39

 (0+3) 3 التصوير بالرنين المغناطيسي فيز 694 40

 (0+3) 3 المغناطيسية الحيوية فيز 695 41

 (0+3) 3 الجـذور الحـرة في األنظـمـة الحيوية فيز 696 42

 (0+3) 3 الفيزياء الحيوية لإلشعاع البيئي فيز 697 43

 
 
 
 
 
 
 الجدول الزمني للبرنامج: 

 الفصل األول

 المقرر  رقم ورمز رعنوان المقر الساعات المعتمدة 

 فيز 652  (2ميكانيكا الكم ) 3 

 فيز   xx6    بواسطة المشرف من القائمة الثانيةمختارة  مقررات 3

6  
 مجموع ال

  
 

 الفصل الثاني

 المقرر  رقم ورمز رعنوان المقر الساعات المعتمدة 

 فيز   xx6    المشرف من القائمة الثانيةبواسطة مختارة  مقررات 3

 فيز   xx6    بواسطة المشرف من القائمة الثانيةمختارة  مقررات 3

6  
 مجموع ال
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 الفصل الثالث

 المقرر  رقم ورمز رعنوان المقر الساعات المعتمدة 

 فيز   xx6    بواسطة المشرف من القائمة الثانيةمختارة  مقررات 3

 فيز   xx6    بواسطة المشرف من القائمة الثانيةمختارة  مقررات 3

6  
 مجموع ال

 

 الفصل الرابع والفصول التالية

 

 المقرر  رقم ورمز رعنوان المقر الساعات المعتمدة 

فيز 700   الرسالة 6  
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 وصف المقررات
 

 (0+3)3     فيز الهندسة التفاضلية ونظرية الحقول الكمية  603
متعددات المجاالت التفاضلية ، الفراغ المماسي ، حقول المتجهات، التفاضالت الشكلية المحلية،الفراغ المماسي 

المقترن، الصيغ التفاضلية ، المشتقة الخارجية ، موضوعات تفاضلية في زمر لي، جبر لي، المدارات، الفراغات 

الخطي، الحزم الشعيرية، الحزم الرئيسية، صيغ االرتباط ، نظرية يانج، المجالية  المتجانسة ، أنموذج سيجما غير 

 ميلز المجالية  القياسية، تطبيقات الهندسية التفاضلية في نظريات الحقوق القياسية.

 
 ( 0+3)3        زمر وجبر لي للفيزيائيين فيز  604

جبر لي البسيط . معادالت تودا وتكامالتها زمرلي ، جبرلي،جبر كارتان الفرعى ، الجذور، روسمات دينكن تصنيف 

، حقوق هيجر، احادية االقطاب  ذات الثنائية الذاتية، تصنيف التمثيالت االحادية لجبر لي البسيط، صيغة فايل 

 للصنف.

 
                                  (0+3)3   فيز علم الكون وفيزياء الجسيمات                                   617

علم الكون المعتمد،مترية روبرتسون، وولكر ،التاريخ الحراري للكون، الديناميكا الحرارية النسبوية، التحوالت 

الطورية،التكوين النووي،المادة المظلمة،التأرجح في الكثافة،تكوين المجرات،التضخم،الخيوط الكونية،البحث 

 ية الفائقة،كالوزاكالين.المعاصر عن النماذج الكونية، الخيوط الفائقة،الجاذب

 
 ( 0+3)3        فيز بصريات غير خطية 631

التضمين البصري )الكهروضوئي،  –بصريات البلورة )الممتدات، التماثل، اآليزوتروبي، الرنين، فضاء الزخم( 

ضوئي، الماغنيطوضوئي( _ الالخطية ثنائية الرتبة )مضاعفة التردد، التفاعل البارامتري، الالخطية -الصوت

الالخطية ثالثية الرتبة )تأثير كير البصري، تشتت بريلوين المحثوث، تشتت رامان المحثوث، تنائية  –المتسلسلة( 

البصريات الالخطية  –ية في أشباه الموصالت الالخط –االستقرار، اقتران الطور، التعديس الذاتي، السوليتونز( 

 التفاعل الالخطي لألشعة مع المادة. –الفائقة السرعة 

 
 

 (0+3)3       فيز ظواهر فائقة السرعة     632
، اهتزاز االسترخاء ،القياس ، دالة   DFB،قفل النمط ، Qتبديل معامل  –توليد نبضة النانو ، البيكو والفيمتو ثانية 

اآللي والتقاطعي ، الفوتونان ، توليد التوافق الثاني للكشف ، تأخير الزمن البصري ، الفيمتو ثانية ،قفز االرتباط 

تطبيقات في : االسترخاء الجزيئي ، األحياء ، ديناميكية أشباه  -األنماط ، التبريد ،الضغط نتيجة توليد النبضات 

 الموصالت ..الخ.

 
 

 (1+2)3       فيز تفاعل الليزر مع المادة      633
عاكسة ونفاذية  –النظرية شبه التقليدية لالمتصاص واالنبعاث  –تأثيرات تركيز الشعاع  –خصائص شعاع الليزر 

 –معدل التسخين والتبريد  –تكوين البالزما  –التسخين والتبخير و االنصهار بالليزر  –نظرية نقل الفوتون  –المادة 

معالجة السطوح )التعديل، التغليف،  –تأثير فتحة المفتاح  –عمق االختراق  –االنظمة التشغيلية في معالجة المواد 

 –الخصائص الضوئية لألنسجة  –تفاعل اليزر ذي الطاقة العالية مع الجوامد )اللحام والقطع(  –التسبيك والتصليد( 

كيموضوئي، الميكانيكي الضوئي، الكشط الضوئي، الكشط بواسطة تفاعل الليزر مع أألنسجة )التفاعل الحراري، ال

 البالزما والقطع الضوئي(.
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 (0+3)3          الكترونيات بصرية    -فيز  634
األلياف البصرية )الشروط الحدية، سرعة الطور  –انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في أدلة الموجات من العوازل 

، الليزرات الثنائية LEDالباعثات ) –والمجموعة، التضعيف والتشتيت، تردد القطع، األلياف وحيدة وعديدة النمط( 

DH, QW, BDR, DFB, VCSEL’s )-  تضمين الليزر) –مواد القِطَع البصرية  –تقنية التصنيعFM, PM, 

AM الكواشف،  –( وازالة التضمين ( المستقبالتPIN ,PMT, APD  الكشف المتجانس والمتغاير)–  الحساسات

 مركبات التبديل وتبديل دليل الموجة. –

 
 

 (0+3)3              تطبيقات الليزر  –فيز  635
 –سجة محاكاة مونتكارلو  لتفاعل الليزر مع األن –نماذج انتشار الليزر في النسيج  -الخصائص الضوئية لألنسجة

التطبيقات الطبية )العيون،  -تاثيرات الليزر على أألنسجة)الحرارية، الكيموضوئية، الميكانيكوضوئية،التأيين،....( 

–العالج بالليزر منخفض  القدرة  –الجلدية، األسنان، الجراحة، النساء والوالدة، المسالك البولية، األعصاب ...( 

انواع الليزر المستخدمة في الطب السالمة عند استخدام الليزر. نظام الليزر للكشف عن بعد  –التشخيص بالليزر 

المعادلة الرئيسية للكشف عن  –، اإلكسايمر، الصبغات، أشباه الموصالت، مكونات بصريات التلسكوب( 2CO)ليزر 

اإلنفاذ تحت  –التلوث الصناعي  –ع ، رامان، الكشف الفضائي وفي الموائLIFالليدار، االمتصاص التفاضلي ،  –بعد 

 بقع الزيت. –الكشف في أعماق البحار  –اعتبارات معملية  –المائي والفضائي 

 
 

 (0+3)3           بصريات كمية     -فيز  636
تفاعالت مجال  –مؤثرات الكثافة والخلط )اخماد المستوى، مصفوفة الكثافة، النموذج المتجهي لمصفوفة الكثافة( 

ة المستمرة )استقطاب وسط من مستويين، الوسط غير متجانس التعريض، استقطابية وسط الكسب شبه الموج

نظرية الليزر )معادالت الليزر ذاتية التماسك، نظرية ليزر أشباه الموصالت وحيد النمط، التغير  –الموصل( 

تكمية المجال )تكمية المجال وحيد ومتعدد النمط، ترابط  –النبضة المترابطة  –المستعرض وشعاع جاوس..( 

حاالت الضوء المضيّقة )تضييق ترابط الحاالت، المعادلة  –التفاعل بين الذرات والمجال المكمى  -المجاالت الكمية..(

 الرئيسة ذات النمطين الجانبيين، تضييق النمطين، الفراغ المضيّق(.   

 

  
 (1+2)3                           يةالبصر  التجهيزات    فيز 637

التجميع اآللي للمعلومات  –الخطأ في القياسات الفيزيائية  –اجهزة القياس المتقدمة :  تحليل المعلومات التجريبية 

 –معالجة البيانات الفيزيائية لرسم المنحنيات  ،بالخصائص والقياسات الفيزيائية دوال التوزيع وعالقاتها –وتنسيقها 

حساب  –طرق التقريب الفيزيائية  –تحليل فرير  –العالقات البينية والخارجية  –تحليل المنحنيات وطرقة العددية 

 (. برمجة الحاسب اآللي ونماذج تطبيقية على المسائل الفيزيائية –مستويات الطاقة واالطياف بنظرية االضطراب 

الكواشف الحرارية ) البينوماتك , البيروالكترك , الزدواج , البولوميتر  –شف: نظرية الكواشف وعوامل األداء الكوا

الكواشف الفوتونية )ااالنبعاثية الضوئية ,  ثنائي الوصلة الفراغي , المتضاعف الضوئي , العداد الضوئي , مكبر  -(

( ,PD ثنائي شوتكي الضوئي ,APD,رانستور الضوئيالت    ,PINشدة الصورة ( الكواشف ثنائية الوصلة )

 التشويش في الكواشف.  -  CCDكاميرا  –الصفوف الثنائية  –بلومبيكون  –الفيديكون 

مولد القدرة لليزرالمستمر  -أنظمة التبريد–تقنية مضخات التفريغ  -تصميم الليزر الغازي: ظاهرة التفريغ الغازي

  TEAدوائرالليزر الكهربية )ليزرات –( TEA…2CO ,لقدرة العالية )ليزر ا –المنخفض والعالي القدرة 

 –هندسة الضخ  –،االكسايمر ،النيتروجين ،الليزر الديناميكي والكيميائي..( . تصميم الليزر السائل: تحضير العينات 

ليزر الفيمتو  –ي( ليزر السوائل ذات القدرة العالية )المضخوخة بالليزر و المصباح الوميض –الضخ العرضي النفثي 

 –تصميم ليزر السافاير –ليزر الياج المضخوخ بالثنائي  –ثانية . تصميم ليزر العوازل : مصباح الوميض والقوس 

ليزرات المصفوفات للضخ .  –تصميم ليزر الموجة المنتقلة والحلقي . ليزرات الحقن : التصنيع و قياس الخواص 

 المرايا ثنائية اللون . مشكالت دوائر الكشف. –األغشية الرقيقة  –مرايا الليزر :الطالء بالعوازل 
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 (0+3)3      الرقيقة األفالمالتفريغ الهوائي وتقنيات فيز:  641
مبادئ التفريغ الهوائي وتصميم أساسيات نظم التفريغ ,مراجعة لتقنيات األفالم الرقيقة، التركيب البلوري لألفالم 

الرقيقة، العيوب البلورية في األفالم، األفالم المجهزة بالتبلور النانوي، والتبلور المتعدد، واإلبيتاكسي، تنويه األغشية 

رقيقة في بعدين,  حدود وسطوح األفالم، نماذج بناء األفالم: في بعدين، وثالثة الرقيقة, البناء المتراص لألغشية ال

أبعاد،  المكونات الكمية والبناء الشبكي المتراكب، االنتشار الحبيبي، واالنتشار التداخلي، واالنتشار البيني، التحوالت 

 ,PVD, Sputtering, MBE, Laser MBE PLD), CVD, PECVD الطورية، الطرق المختلفة لبناء األفالم: 

MOCVD, Sol-Gel, PAD.األغشية الرقيقة, تقنيات فحص األغشية الرقيقة. ة, معالج 

 
 

 (0+3)3      فيز  الطاقة المتجددة التطبيقية والفيزياء البيئية 642
الرياح، تطبيقات دراسات الطاقة المتجددة، نماذج اإلشعاع الشمسي، األنظمة الحرارية والكهروضوئية، أنظمة طاقة 

المتجددة األخرى،  تخاليا الوقود, الكتلة الحيوية ، تحويل الغازات والسوائل، تطبيقات طاقة الهيدروجين، الطاقا

ودراسات الجدوى، العوامل البيئية والطاقة المتجددة، أمثلة رائدة محليا ودوليا، طاقة إعادة  ةاقتصاديات الطاقة المتجدد

 أثيرات البيئية والتلوث الحراري سياسات الطاقة المستقبلية.التدوير والمخلفات، الت

 
 (0+3)3       فيز: تقنيات المواد البيئية والشمسية 643
المواد، تقنيات وأنظمة متقدمة في المواد، االختبارات الهدامة والبناءة ، الخصائص الميكانيكية، المواد المعدنية،  ةبنوي

والخزفية، والكربونية والبوليمرات، المتراكبات، الخصائص االلكترونية والضوئية، المواد النانوية، المواد الحيوية، 

 تحت الحمراء. مواد تحسس الغازات، كواشف الضوء واألشعة

 

 

 (0+3)3    الموصالت  أشباهالضوئية في  التوصيل عمليات فيز:  644
مستويات الطاقة في أشباه الموصالت، تهييج أشباه الموصالت بمؤثرات خارجية، االمتصاص، العالقات بين الثوابت 

، االنبعاث  p-nوالغير إشعاعية، العمليات في الوصالت   ةالضوئية، أطياف االمتصاص، التحوالت اإلشعاعي

المستحث، تهييج التألق واالنبعاث في أشابه الموصالت، االنبعاث الكهروضوئي, األثر الكهروضوئي 

والكهروكيميائي،  ، أثر المصائد على التألق، الخصائص البصرية المتعلقة بحركية االلكترونات، امتصاص الضوء 

 الت االلكترونية، تفاعل اإلشعاع مع المكونات الكمية الموجهة، التوصيلية الضوئية.عن طريق التحو

 
 (0+3)3        فيز: تقنيات تشخيص المواد 564

على درجة الحرارة، المقاومة  تالتوصيلية الكهربائية، الحركية، أثر هول في أشباه الموصالت، اعتماد الحركيا

السعة، التخمين -اس بأربعة أطراف، تقنيات النشر المقاومي، السعات، تقنيات الجهدالمغناطيسية الهندسية، تقنيات القي

الكهربي ودراسة األعماق، األطياف اللحظية العميقة، استخدام األشعة السينية لتشخيص أشباه الموصالت،  منحنيات 

اس الثوابت البصرية، ، أطياف رامان، الطرق التجريبية لقيSEXAFSو  EXAFSاالهتزاز والتنقية البلورية، 

السطوع والتوصيلية الضوئية واألثر الضوئي الحراري، أطياف األشعة األيونية الثانوية،  األطياف االلكترونية 

، (FTIR, مطيافية األشعة تحت الحمراء لفورير)(AFMاإلختراقية، المجاهر االلكترونية, مجاهر القوي الذرية )

TED, LEED, RHEED 

 
 (0+3)3          (2فيز: ميكانيكا الكم ) 652

التناسق في ميكانيكا الكم، التناسقات، قوانين حفظ الطاقة واالندفاع، التوليد، التناسقات المتمايزة، الزوجية، تحويل 

 ،الهليوم، ذرة اإللكترونينالشبيكات، عكس الزمن، الجسيمات المتشابهة، تناسق التدوير، مسلمات التناسق، نظام 
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بليوكس يونج، نظرية التشتت، معادلة ليبمان شوينجر، تقريب بورن، النظرية البصرية، طرق الموجات الجزئية، تا

 تشتت الطاقة الضعيفة والحاالت المرتبطة، التشتت الرنيني، األجسام المتشابهة والتشتت، تشتت كولوم.

 

 
 (0+3)3        فيز: الكهروديناميكا الكمية 653

تكميم الحقول القياسية الحرة، الحقول الكهرومغناطيسية التقليدية، التحويالت العيارية، تكميم الحقول 

الكهرومغناطيسية، عياريات لورتنس، فضاء فوك الممتد، دوال قرين، معادالت ديراك، هيئات التفاعل، نظرية 

شتت، العياريات العامة، وعمليات التعامد ، الت-eγ ،eµ ،e+eاالضطراب، قواعد فينمان، الفضاء الطوري، عمليات 

 المعيارية.
 
 

 (0+3)3        فيز  نظرية الحقول الكمية المتقدمة 657
معايرة نظريات الحقول الكمية، شروط المعايرة، حد الكتلة الصفرية، سلوك النهايات، طرق الدوال المتقدمة في 

ة والفعالة، نموذج دي، انتهاك التناسق، الظواهر غير العادية، الحقول الكمية، التكامالت الخطية، توليد الحقل المؤثر

 الحقو العيارية، تكميم الحقول العيارية.

 
 (0+3)3        فيز أنموذجة القوى الكهروضعيفة 658

النظريات العيارية، انتهاك التناسق، النموذج القياسي للقوى الكهروضعيفة، تمثيل الجسيمات، توليد الجسيمات، 

، التعميم، تفاعالت القوى  GIMالتيارات المحايدة، العالقة مع نظرية الفرميونات األربعة، كل الجسيمات، ميكانيكية 

د التجريبي للمتغيرات، ثوابت التزاوج العاملة، توابع معايرة ماساكاوا، التحدي-الكهروضعيفة،  مصفوفة كوباياشي

 معادالت المجموعات، االتحاد العظيم.
 
 

 (0+3)3        فيز فيزياء الجسيمات المتقدمة 663
نموذج الكواركات للهادرونات، حلول نماذج الحقيبة، التبادل بالقلونات، صيغ الكتلة، كتل الكواركات، الكواركات 

بارتون، التشتت العميق غير المرن بين األلكترونات والنيكلونات، القياس، والتصحيح للسلوك -موذج كواركالثقيلة، ن

 القياسي، التناسق الزاوي، انتهاك التناسق الزاوي.

 
 (0+3)3        فيز الكروموديناميكا المتقدمة   664

التطبيع، مفكوك  إعادةزمرة اللون، الحرية التقاربية ،خرق التقاييس في التشتت العميق غير المرن، دوال زمرة 

الشاذة ، نظرية األلوان الكمية خارج الالاضطرابية، قواعد جمع التفريق ، خالء  اإلبعادمضروب المؤثرات ، 

 الخرق القوي لتناسق سي بي(، االحتجاز، 1( ، نظرية األلوان، مشكلة الزمرة)5قالشوس )

 
 (0+3)3        فيز التوحيد العظيم  665

-(،  التوحيد في النموذج المعتمد، أنموذج جورجي6( وإ )10(وس و )5مراجعة زمر لي وتمثيالتها،الزمر  س ي )

(،  4س ي ) x (4و س ي ) (6(،إ )10(   اضمحالل البروتون. نماذج التوحيد األخرى  س و )5قالشو س ي )

 مشكالت نماذج التوحيد العظيم، نظرة مستقبلية.

 

 

 (         0+3)3        فيز التناسق الفائق 666
 2،  1، 1/2الفراغ الفائق في بعدين، الحقل الفائق، تكتالت قياسية ومتجهية   
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الكالسيكية،  1ن=  اإلسقاطالفراغ الفائق في أربعة أبعاد، زمر التماثل الفائق التكامل الفائق،المفكوك، مؤثرات 

 ناشرات الحقل الفائق، الرسومات الفائقة، تداعي التماثل الفائق الصريح  والتلقائي ، جسيمات هيجز الفائقة.

 
 (0+3)3          فيز نظرية الخيوط 667

بى آر إس ت يم، المخروط الضوئي،تحويالت متكامالت المسار ، تكيم فادييف بوبوق الخيزط البووزونية الحرة، التك

، مؤثرات نقطة التفرغ، الخيوط المغلقة، الخيوط الفائقة، أنموذج  ان  إس آر  ،االشباح،التماثل الفائق األشجار،

 الممتد،زمرة الخيوط، الفراغ المماسي صيغ االرتباط من نوع كوفرينت ، الشواذ، نظرية عطية سنجر.

 
 (0+3)3         فيز الجاذبية الفائقة 668

الطريقة من نوع كوفرينت  في موضوع الجاذبية الفائقة،  1الفائقة الكالسيكية من نوع  ن = الجاذبية 

، االنفصال الخلفي، األشباح،قواعد فانبمان،التنظيم 1القيود،العمل،الحقول الكمية الفائقة ،من نوع  ن=

 االبعادي،الجاذبية الفائقة وتداعي التماثل.

 
 (0+3)3       المتناهية في الصغرفيز البنية الفيزيائية  671

النانوية، النقاط الكمية، االنتقال  األسالكمبادئ الهيتسوستركتشر، األنظمة المتناهية في الصغر، الكمونات الكمية، 

المتناهية في الصغر، خصائص االنتقال  لألنظمةالكمية لتلك األنظمة، الخصائص الضوئية  االميكانيكالتملصي، 

أحادية البعد، التوصيلية المكممة وصياغة الندور، ظاهرة التشتت في بعد واحد، األجهزة المبنية على ألنظمة ثنائية و

 الظاهرة الكمية.

 
 (0+3)3        فيز فيزياء الجوامد المتقدمة 672

الرنين فونون، المغناطيسية في الجوامد، الخصائص المغناطيسية، -اإللكترونإلكترون، تفاعالت -اإللكترونتفاعالت 

المغناطيسي، خصائص العزل والخصائص الضوئية، المسايرة والمضادة المغناطيسية، التوصيلية الفائقة ومعادالت 

 الندو.

 

 

 (0+3)3              فيز نظرية الشرائط والخواص الكهربائية للمواد 674
كا الكم لجسيمات تقع في جهود يكانيللمعادن، نموذج درود ونموذج سمرفيلد، م اإللكترونيةالنماذج التقليدية للخواص 

القوي، أشباه   الكترونيدورية )نظرية بلوك(، نماذج شرائط الطاقة: نموذج األكترون شه الحر، نماذج االرتباط 

الفيزيائية المصاحبة:  الموصالت والعوازل: طاقة الفجوة، عدد النواقل، كثافة الحاالت، الكتلة الفعالة، الظواهر

الخصائص الكهربائية، والمغناطيسية، والحرارية، والضوئية. التشخيص والتطبيقات الدقيقة، هندسة البنية الشرائطية: 

 الطبقات المتعددة والكمونات الكمية، المقاومية المغناطيسية وأثر هول الكمي.

 
 (0+2)2        فيز: المغناطيسية في المواد 675

المغناطيسية في الفراغ وداخل المادة، الكميات المغناطيسية ووحداتها، أنواع المغناطيسية، اللف المغزلي  المجاالت

والمغناطيسية الذرية، الميكانيكا الكمية للخصائص المغناطيسية، تفاعالت اللف المغزلي، التفاعالت التبادلية، 

، الخصائص  NMRو  ESRنط، الرنين المغناطيسي بنوعيه األلكترونات المتنقلة والتفاعالت المحلية، منحنيات التمغ

 المغناطيسية للمواد فائقة التوصيل، االلكترونيات المغزلية، التشابكات المغزلية.

 

 (0+3)3         فيز: الفيزياء الحاسوبية 677
، التكامالت العددية، التكامالت البسيطة والمعقدة، الحلول العددية للمعادالت التفاضلية 90مدخل إلى فورتران 

)معادالت الحركة التقليدية، دراسة األنظمة غير المنضبطة، الحاالت الخاصة لمعادلة شرودنجر، التطور الزمني 
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األنظمة متعددة األجسام، المحاكاة عند ثبات درجة الحرارة للموجات الكمية، محاكاة ديناميكية الجزيئات، ديناميكا 

والطاقة، محاكاة بنظام مونتيكارلو، التهيئة باستخدام المحاكاة، حساب األقطار الكمية بالمحاكاة، الحالة األرضية، 

 والخصائص الحرارية للمغناطيسات الكمية.

 

 
 (0+3)3                    فيز: الخصائص الضوئية للجوامد 678

االمتصاص المتبادل بين الشرائط، األكسيتونات، مدخل عام، معامالت االنكسار المعقدة، متذبذات لورانتس، التشتت، 

التوهج، الكمونات الكمية، المعادن، أشباه الموصالت المطعمة، امتصاص الفونونات واالنعاكسية، البصريات 

 الالخطية

 
 (0+3)3        فيز: التركيب النووي المتقدم 680

النووية: مراجعة للحركة الجماعية التذبذبية لألنوية, والحركة الجمعية الدورانية لألنوية. عزم  الحركة الجماعية 

األزواج , عبور  القصور ألدوراني المتغير: ظاهرة االنحناء الخلفي , التفسير الفيزيائي من خالل انكسار)الرابطة بين(

جسم المتعددة: الجهود المشوهة لألنوية المشوهة ,جهد متذبذب توافقي مشوه, ال-الشرائط , خلط الشرائط. حاالت

حاالت الجسيم المنفرد المشوهة, , حاالت الجسيم المتعدد المشوهة. النماذج الجبرية: نموذج البوزون المتأثر , نماذج 

راني الديناميكي والكينامتيكي, جبرية لي المشوهة. األنوية المشوهة: حاالت األنوية عالية الغزل, عزم القصور ألدو

-خواص األنوية عالية التشويه , تحضير األنوية عالية التشويه, الشرائط الدورانية عالية التشوه. طريقة نبلسن

 ستراتنسكي.

   
 (0+3)3         فيز: اإلشعاع البيئي 683

بالبيئة األرضية؛  النشاطية اإلشعاعية  مصادر اإلشعاع البيئي؛ تحليل النويدات المشعة بالبيئة؛ النشاطية اإلشعاعية

 بالبيئة بالهواء؛  النشاطية اإلشعاعية بالبيئة المائية؛ نويدات سلسلتي اليورانيوم والثوريوم بالبيئة

 

 
 (0+3)3         فيز: تشتت النيوترونات 685

النيوترونات، تشتت مصادر النيوترونات، مدخل إلى التشتت المرن للنيوترونات، حيود النيوترونات، أطياف 

 النيوترونات بزوايا صغيرة، النيوترونات المستقطبة، الحصول على المعلومات من التجربة وتحليلها.

 
 (0+3)3       فيز: كواشف أثر الجسيمات واألنوية 686

نيكية مقدمة لكواشف األثر النووي ، تفاعل الجسيمات المشحونة مع المادة، طبيعة أثر الجسيمات المشحونة وميكا

الحراري من األضرار  التناقص الصلبة العازلة. إظهار األثر: الطريقة والشكل الهندسي لألثر،  المادةتكون األثر في 

 في األثر ،استخدام الكواشف لتسجيل األثر والتعرف على نوع الجسيمات، تطبيقات الستخدام الكواشف.الكامنة 

 

 

 (0+3)3         فيز األطياف النووية 687
المبادئ األساسية , التحليل بالتشعيع النووي , الرنين المغناطيسي النووي، الجسيمات المستحثة النبعاث  األشعة 

 السينية.

 (0+3)3         فيز تقنيات فيزياء حيوية 691
المرئية، طيف األشعة فوق البنفسجية,   –الميكروسكوب ذو الفلورة  –الفلورة  –الرنين المغناطيسي  –األشعة السينية 

 الفصل الكرماتوجرافي. –األسترخاء الكهربي للتيار المتردد والمستمر  –تحت الحمراء 
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 (0+3)3         األشعاعيفيز العالج  692
علوم األشعة: اثر اإلشعاعات المؤينة على الخاليا واألعضاء الحية، و يشمل ذلك األسس الفيزيائية، الكيميائية، 

والنفسية للتأثيرات السمية والطفرات وطرق نشوء التسرطن في الخاليا. الفيزياء إلشعاعية وقياس الجرعات: تفاعل 

وحدات والكميات في الفيزياء اإلشعاعية ، مبادئ وطرائق قيسا وانتقال طاقة األشعة المؤينة للمادة. المفاهيم وال

الجرعات  اإلشعاعية. فيزياء العالج باألشعة: استخدامات األشعة المؤينة كعالج للمرضى المصابين بالسرطان 

فيزيائية تأثيرات إيجابية يتم التحكم بها، فيزياء تفاعل األشعة بطرائق مختلفة مع مكافئات الجسم، السمات ال بإحداث

 .اإلكلينيكيةالمختلفة للتطبيقات 

 
 (0+3)3        فيز  :تقنيات التصوير الطبي 693

مقدمة في التصوير الطبي. خصائص الصورة ، تكوين الصورة وجودتها ، معالجة وتكوين الصور الطبية ، طرق 

تصوير المقطعي ، تطبيقات طبية التصوير الطبي . التصوير باألشعة السينية : طرق التصوير باألشعة السينية ، ال

للتصوير المقطعي. التصوير بالطب النووي : المواد الدوائية المشعة ، التصوير المقطعي باالنبعاث الفوتوني الوحيد ، 

الموجب ) البوزيترون ( ، تطبيقات التصوير بالطب النووي . التصوير  اإللكترون بانبعاثالتصوير المقطعي 

 : فيزياء الموجات فوق الصوتية ، تطبيقات طبية للتصوير بالموجات فوق الصوتيةبالموجات فوق الصوتية 

 
 (0+3)3                فيز: التصوير بالرنين المغناطيسي 694

والنووية، األيونات واألنوية المغناطيسية، امتصاص  االلكترونيةوالنووي، المغناطيسية  االلكترونياللف المغزلي 

، التفاعالت   NMR & ESR وااللكترونيوالراديو،  الرنين المغناطيسي  النووي  الميكروويفموجات 

، تعزيز MRIالمغناطيسية،  التشبع واالسترخاء،  الكشف المبرمج للرنين المغناطيسي، التصوير بالرنين المغناطيسي 

 التصوير والكشف عنه، تطبيقات الرنين المغناطيسي في الفيزياء والكيمياء والطب.

 
 (0+3)3          فيز: المغناطيسية الحيوية 569

المجاالت المغناطيسية الحيوية . تأثير جوزفيسون . جهاز السكويد لقياس المجاالت المغناطيسية : مخطط وتركيب 

الجهاز  ،جهاز السكويد ذو التيار الثابت والمتردد، جهاز السكويد المشتغل على درجات التوصيلية الفائقة العالية ، 

 لة التشويش. مخطط مغناطيسية الدماغ . مخطط مغناطيسية القلب . المغناطيسية الرئويةإزا

 
 (0+3)3        الجذور الحرة في األنظمة الحيويةفيز:  696

دور الجذور الحـرة في التفاعالت الكيمائية والبيوكيمائية  –تعريف الجذور الحرة  –التـرابط والتـركيب الجزيئي العام 

توليد الجذور –ثنائيات الجذور الحرة  –الخواص المغناطيسية للجذور الحرة  –الخواص الكيميائية للجذور الحرة  –

التفاعالت  –الرنين البارامغناطيسي للجذور الحرة  –األساليب التجريبية لدراسة الجذور الحرة   -الحرة باإلشعاع 

األدوار المفيدة والضارة للجذور الحرة في األنظمة  –بالجذور الحرة التمييز  –المغناطيسية فوق الدقيقة للجذور الحرة 

 مضادات األكسدة والقطات الجذور الحرة.  –الحيوية 

 
 (0+3)3               البيئي لإلشعاعفيز الفيزياء الحيوية  697

اإلشعاع  مع المادة، تأثير اإلشعاع اإلشعاع والنشاط اإلشعاعي البيئي، مصادر اإلشعاع البيئي، التلوث اإلشعاعي، تفاعل 

على األحياء، اآلثار العشوائية وغير العشوائية،  اآلثار المتأخرة، الصفات الفيزيائية والكيميائية ألثر اإلشعاع على الخاليا،  

 تحليل المسارات البيئية وتقدير الجرعات، تقدير المخاطر اإلشعاعية.


