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الريادة في علوم الفيزياء والفلك وتطبيقاتها في بناء :  الرؤية
  مجتمع المعرفة

  
  

تقديم تعليم متميز وإنتاج بحوث إبداعية تخدم :  الرسالة
عرفة من المجتمع وتسهم في بناء االقتصاد المبني على الم

خالل إيجاد بيئة محفزة للتعلم واإلبداع والبحث العلمي وبجودة 
مستمرة تضمن التوظيف األمثل للتقنية والشراآة العامة مع 

  .المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بتخصصات الفيزياء والفلك
  
  

  
 
  

 : األهداف
تحقيق للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة  .1

  المجتمع
 لسبل الكفيلة بضمان جودة األداء والمخرجاتتطوير ا .2
 االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة .3
 توفير بيئة محفزة إداريا وأآاديميا .4
استقطاب األفضل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين  .5

 والطالب
إقامة شراآات فاعلة محليا وعالميا مع الجامعات وشرائح  .6

 .المجتمع ذات الصلة
 وفعالياتها تعزيز الثقافة العلمية .7
 .إنشاء مدارس بحثية متميزة ذات مصداقية عالمية .8

  

 الرسالة

 الرؤية

 األهداف
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غلفة مجالت نيتشر البحوث المختارة ألبحوثنا المميزة آانت 

  وساينس العلمية المرموقة
  
  

  
من خالل بحوثنا الرائدة في تشخيص السرطان بواسطة ساهمنا 

  الليزر من خالل عدد من حقوق االختراع المسجلة دوليا

  

  
آانت صور الكسوف التي رصدها باحثونا في علم الفلك ومقاطع 

 2010الفيديو الحصرية التي صدرت عنها في آسوف الشمس  لعام 
من اختيار  مجموعة عمل الكسوف في االتحاد الدولي للعلوم 

  .الفلكية آأفضل أنتاج لذلك الكسوف
  
  

 

وما زلنا نتطلع للمزيد من التميز والريادة 
  ...ليميا بحثيا وتع
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   :نبذة عن القسم
بجامعة ) م 1958( هـ 1378تأسس قسم الفيزياء مع إنشاء آلية العلوم عام 

الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم (الملك سعود آأحد أقسام الكلية الستة 
، ثم توسعت الكلية بعد ذلك بإنشاء أقسام )الحيوان، علم النبات، الجيولوجيا

الجيوفيزياء ، الفلك ، اإلحصاء وبحوث العمليات، الكيمياء  :وتخصصات أخرى هي
  .الحيوية ، األحياء الدقيقة

واستمرت مسيرة القسم في النمو منذ ذلك الحين سواًء في أعداد الطالب 
وأعضاء هيئة التدريس، أو في تطوير المعامل البحثية والخطط الدراسية ومحتويات 

ية في الجامعة أنشئ فرع للقسم فيها ظل وعندما أنشئت آلية الترب.  المقررات
يؤدي خدماته حتى انتقال الجامعة لموقعها الجديد بالدرعية حيث ُدمج الفرع 

  .  بطاقمه التدريسي ومعامله مع القسم األساس في آلية العلوم
، التي بدأت )ماجستير ودآتوراه(لقد شرع القسم بطرح برامج الدراسات العليا 

  هـ ،1400م ببرنامج الماجستير عا
هـ أنشئ فرع للقسم في األقسام العلمية للبنات يمنح درجة 1412وفي عام 

البكالوريوس للطالبات في الفيزياء، وفي الوقت الحالي يقدم فيه أيضًا برنامج 
  .الماجستير والدآتوراه

هـ طبق القسم نظام 1413/1414في الفصل األول من العام الجامعي 
  .ساعاتالمستويات بدال من نظام ال

هـ ُضم قسم الفلك إلى قسم الفيزياء فتغير اسم 1424/1425في العام الجامعي 
ونشأت في القسم " قسم الفيزياء والفلك" قسم الفيزياء منذ ذلك الحين ليصبح 

  .هـ1425وحدة الفلك عام 
) بنين وبنات(يقوم قسم الفيزياء والفلك بتدريس مقررات الفيزياء ويمنح خريجيه 

وحدة دراسية بنجاح في الخطة  136العلوم في الفيزياء بعد اجتياز  بكالوريوس
الدراسية لمرحلة البكالوريوس الحالية، آما يمنح درجتي الماجستير والدآتوراه 

  .لخريجيه أو من المتقدمين من الخارج من الجنسين

 
  مهارات التعلم في الفيزياء

مجاالت الفيزياء والفلك، وأن تحقيق الرياده العلمية في   يطمح قسم الفيزياء في
يكون الخريج على قدر آبير من تحمل المسئولية ولديه مهارات عالية في التعلم، 
وذلك من أجل تحقيق األهداف العامة للجامعة، ومسايرة رآب التطور العلمي 

ويتوقع أن يكون الخريج . والحضاري الحديث الذي تبنته الجامعة في الوقت الحاضر
وقبل أن نتحّدث عن تفاصيل . ئه قي المجاالت العلمية العالميةمنافسًا لنظرا

المهارات التي ينبغي على المنظومة التعليمية أن ترّآز عليها فإننا نود اإلشارة 

  :إلى أن المأمول من خريج القسم أن يتسم ببعض السمات الرئيسة التالية
ستعداد حيث يكون لدى الخريج القدرة واال: القدرة على التعلم الذاتي -1

على البحث في مصادر المعرفة المختلفة لتقوية معلوماته في أي 
 .موضوع فيزيائي يحتاج للتعمق فيه

وهي تلعب دورا مهما في تمييز خريج : العديد من المهارات الشخصية -2
 .عن آخر في مجاالت العمل التنافسية

أن تكون لديه الرغبة والطموح في العمل بأحد المجاالت البحثية أو  -3
 .لتدريسيةا

أن تكون لدى الخريج مهارة اللغة االنجليزية في مجاله التخصصي تحّدثًا  -4
 .وآتابًة وقراءًة

 ). IT(خبرات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات  -5
  .مهارات في الناحية العملية -6
  
وتتحدد أهم تلك السمات التي ينبغي على الطالب أن يتدرب عليها وفق  

خرجه وإلى أي المجاالت العلمية يمكنه أن يتوّجه؛ رؤيته لمستقبله العملي بعد ت
في العمل في التدريس في مراحل ما قبل الجامعة ال يحتاج  -مثًال  -فمن يرغب 

آثيرًا لتعلم اللغة االنجليزية، آما أنه يحتاج لخبرات محدودة في مجال تكنولوجيا 
ويرغب في أما من يطمح إلى العمل في أحد المعاهد البحثية . ITالمعلومات 

أما من . التوجه نحو الدراسات العليا، فعليه أن يهتم بأغلب المهارات سالفة الذآر
يريد العمل في مؤسسات صناعية فقد يحتاج لبعض تلك المهارات أآثر من بعضها 
اآلخر؛ فالمهارات الشخصية، و القدرة على التعلم الذاتي، و تكنولوجيا المعلومات 

IT وهكذا على الطالب أن يهتم . نبغي أن يتمتع به الخريجقد تأخذ أولوية فيما ي
بمجموعة من المهارات التي يمكن أن تؤهله لمجاالت يرغب فيها، أو قد تكون 

  .قريبًة من رغباته وطموحاته
بين يديك المهارات التي تساعدك على الوصول إلى  -عزيزي الطالب  -ونضع  

والمهارات التي يمكن أن تعينك  درجات عالية في التعلم وبناء شخصيتك العلمية
  .على التغلب على المشاآل التعليمية التي قد تعترضك

  

  :الطالبة/ المهارات التي يجب أن يتدرب عليها الطالب 
  :وهي تتضمن قسمين رئيسين :مهارات فيزيائية  - أ

الخاصة بكل مقرر من عدة مصادر؛ وهذه  Knowledgeتحصيل المعلومات  -1
استخدام ، المراجع العلمية في مكتبة الجامعة، قررالمصادر تشمل الكتاب الم

من المتوقع أن يكون لدى الخريج قدر . اإلنترنت باإلضافة بالطبع إلى أستاذ المقرر
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مقبول من المعلومات األساسية التي تقوم عليها مجاالت الفيزياء والفلك، وبصفة 
م وفيزياء المواد خاصة درجات من العمق في الميكانيكا الكالسيكية وميكانيكا الك

والفيزياء النووية والفيزياء الفلكية والكهرومغناطيسية، وآذلك في دراسات الطاقة 
آما يتوقع أن تكون لدى . والضوء والفيزياء الحيوية أضافًة إلى الفيزياء النظرية

الخريج معلومات واضحة عن الكثير من تطبيقات تلك المجاالت في حياتنا ورؤوس 
 .ية الحديثة فيهاالموضوعات البحث

 
فمن خالل دراستك تتعلم :  Cognitive skillsتنمية المهارات الفكرية -2

آيف تفّكر في الظواهر الفيزيائية وتفّهمها وآيفية محاآاتها، وآيف يمكن أن تعالج 
المسائل والمشاآل الفيزيائية التي تقابلك، وآيف يمكنك االستعانة بأدوات 

على الطالب أن يتدّرب على آيفية . الفيزيائيةرياضية مناسبة لوصف الظواهر 
التخطيط والتنفيذ، ثم آتابة التقارير في التجارب المعملية، 
أو أثناء معالجته لمشكلة فيزيائية، وآيفية تبسيط المسألة 

وفي هذا النطاق عليه أن يتعرف على . حتى يمكن حلها
قة طريقة بناء المعلومات، وطريقة تطوير األجهزة لزيادة الد

المرجوة في فهم أو دراسة ظاهرة فيزيائية، وعلى الطالب 
أن يتدرب على عمليات االشتقاق واالستنباط  -أيضًا  –

 .التي تمر به في أثناء دراسته
إن تنمية المهارات الفكرية لدى الطالب تأتي من مراجعة 

بجهود  تلك النقاط أثناء ممارسة العملية التعليمية سواًء من قبل أستاذ المادة أو
الطالب الشخصية، واهتمام الطالب بالدراسة المعملية، وآذا أثناء أوقات حل 
المسائل ومناقشة آيفية معالجة الظواهر أثناء المحاضرة، أو من خالل البحث 
على اإلنترنت، آما أن استخدام الكومبيوتر وبرامج الحاسوب في فهم وتحليل 

 simulation(حاآاة الحاسوبية نتائج أو تتبع تفاصيل معملية في برامج الم
programs( واالهتمام بالتجارب المعملية وما تفرزه من نتائج ومقارنتها بالنظريات ،

الفيزيائية التي تعلمها؛ آل تلك وسائل تساعد الطالب على تحصيل بناء معرفي 
  . عالي المستوى، وتلعب دورًا مهمًا في بناء اإلدراك المعرفي بطريقة عملية

 
 Interpersonal skills  :هارات الشخصية وتحمل المسئوليةالم  -ب

and  Personality  
من أهم أهداف العملية التعليمية هو تنمية المهارات الشخصية والقدرة على      

  :تحمل المسئولية وذلك من خالل اتباع بعض من االستراتجيات التالية
  .التدرب على البحث في االنترنت وفي المكتبة -1
على تعويض المحاضرات التي تغيبت عنها وذلك باالستعانة بزمالئك العمل  -2

  .في الدراسة
تعلم آيفية تجميع المادة العلمية الخاصة بأي مقرر تدرسه وتبويبها وترتيبها  -3

بطريقة مبسطة، وهذه هي إحدى الوسائل لزيادة القدرة الشخصية على 
  .التعلم

  .المسائل مناقشة آيفية التغلب على مشاآل التعلم وفي حل -4
االستعانة بالتجارب المعملية والحاسب اآللي لمحاآاة الجوانب التطبيقية  -5

  .للمادة العلمية
  .حضور الندوات والمحاضرات العلمية العامة -6
الحرص على زيارة المعاهد والمؤسسات البحثية والصناعية ذات االرتباط  -7

  . بالتخصص لمعايشة الواقع العملي في المجتمع
.حقيق هذه المهارات بالرجوع إلى أستاذ المادة لتوجيهكويمكنك تسهيل ت

      
  
  :Communicationمهارات التواصل  -ج

  :يمكن تقسيم مهارات التواصل إلى ثالث مهارات
من خالل العمل الجماعي لحل المسائل والبحث في  تواصلك مع زمالئك -1

اون االنترنت أو دراسة فكرة معينة أو موضوع محدد، وآذلك رفع مستوى التع
إن . في حل المشاآل التعليمية ومدى تواصل آل طالب مع زمالئه وأقرانه

عمليات التواصل مع أقرانك هي السبيل للتدريب على العمل بروح فريق 
  .، وهي من األمور المهمة لنجاح األنشطة البحثيةteam workالعمل 

ك التواصل مع أستاذك من أجل حل مشاآل: تواصل الطالب مع أستاذ المادة -2
في التعلم وتنمية مهاراتك وفي آيفية التغلب على ما يواجهك من مصاعب 

  .في التعلم
وذلك بالقيام بزيارات ميدانية للمصانع والشرآات  تواصل الطالب مع المجتمع -3

والمؤسسات البحثية والمستشفيات والمراصد الفلكية، والقدرة على التواصل 
آأن يكون له القدرة والشجاعة على العلمي مع فئات المجتمع الذي يعيش فيه 

شرح ظاهرة فيزيائية ألفراد أسرته وأقاربه أو في الحى الذي يقطنه، وأن تكون 
لديه الرغبة والحماس في التواصل مع األنشطة العلمية المجتمعية سواًء داخل 

ومن هنا ينبغي التأآيد على أهمية أن يتصف الخريج . أروقة الجامعة أو خارجها
  .لتواصل االجتماعي والعلمي مع المجتمع المحيط بهبمهارات ا

يتحقق ذلك من : Information Technology (IT) مهارات تكنولوجيا المعلومات -د
خالل البحث في شبكة المعلومات واستخدام الحاسب اآللي في آتابة التقارير 

إضافًة إلى تعلم لغات وبرامج حاسوبية مختلفة  وعمل الرسومات والحسابات،
  .تزداد في عمقها حسب المستوى الدراسي الذي يدرسه الطالب
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يمكن اآتساب هذه المهارات من :  Numerical skillsالمهارات العددية  -و
خالل حل المسائل وتحليل المخرجات عدديًا، والقدرة على تقدير تقريبي لألرقام 

اإلحصائية من حيث القيمة العددية لها، وآذلك القدرة على استخدام البرمجيات 
  .والتحليلية

يحتاج الطالب إلى االهتمام باللغة االنجليزية آمهارة    :اللغة االنجليزية -ي
يمكن استخدامها في النواحي العلمية وبصفة خاصة في  مجاالت البحث والتعلم 
في الفيزياء حيث يحتاج الباحث الفيزيائي إلى اللغة االنجليزية ألن األبحاث 

لذا يحتاج الباحث إلى . ي الغالب مكتوبة باللغة االنجليزيةوالمراجع العلمية ف
إجادة اللغة االنجليزية قراءًة، وفي حال سفره إلى الخارج يحتاج إلجادة التحدث 
باللغة االنجليزية، آما يحتاج إلى مهارة الكتابة باللغة االنجليزية عند آتابته 

رض آتابة الرسالة باللغة لمشاريع التخرج أو رسالة الماجستير أو الدآتوراه بف
  .اإلنجليزية، وأيضًا عند آتابته لبحث أو تقرير يخرج من نتاج دراسته

 
  معالم القسم الرئيسة

  
يتميز قسم الفيزياء، عن غيره من األقسام في جامعة الملك سعود، بالعديد من 

  :المعالم الهامة التي يمكنك آطالب منتسب للقسم االستفادة منها
  
  

  : الليزر واألطياف معمل أبحاث
من الفروع الحديثة نسبيًا في الفيزياء، ويوفر مجاًال خصبًا ) فيزياء الليزر( يعتبر علم 

للدراسة إما من الجانب الفيزيائي البحت أو التطبيقي ألشعة الليزر؛ فتطوير 
أجهزة الليزر والحصول على مواد جديدة قادرة على بعث أشعة الليزر غدت 

لكثير من الفيزيائيين، آما أن خصائص هذه األشعة جعلت منها موضوعًا جذابًا ل
أداة رائعة في آثير من التطبيقات الطبية والتطبيقية والمعلوماتية والصناعية 

وحيث أن هذه المجاالت من أهم محاور التنمية في المملكة العربية . والعسكرية
ه أصبحت ضرورية السعودية، فإن الحاجة إلى مؤهلين في مجال الليزر وتطبيقات

  . جدًا
ويتوفر في قسم الفيزياء والفلك عدد من معامل الليزر بتجهيزاتها المختلفة من 
أجهزة آشف وتحليل وأدوات بصرية مختلفة، ومنظومات الليزر مثل ليزر تاي 
سافاير و ليزر نيوديميوم ياج وليزر  األرغون ايون  وليزر النيتروجين وليزر الصبغة 

  . لموصالتوليزرات أشباه ا
يدير هذه المعامل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال 
الليزر وتطبيقاته، ويقوم القسم بتقديم برنامج الماجستير في فيزياء الليزر منذ 
أآثر من عشرين عامًا، وقد خّرج أآثر من ثالثين طالبًا وطالبًة لدرجة الماجستير، 

القسم لتأمين الفرصة لألبحاث المتقدمة في وتم استحداث برنامج دآتوراه في 
  .هذا المجال

والهدف من هذه المعامل هو المساهمة في تمكين المتميزين من مواصلة 
دراستهم نحو الماجستير والدآتوراه في مجال فيزياء الليزر، وتشجيع الكفاءات 

بية المتخصصة في مجال الليزر لتطوير اإلبداع إلثراء المعرفة اإلنسانية، و تل
حاجات التنمية للمملكة في القطاع الحكومي والخاص بإعداد الكوادر المؤهلة 

  .للعمل في العديد من المجاالت العلمية
  

  : معمل أبحاث الفيزياء الحيوية والطبية
يقوم معمل الفيزياء الحيوية بقياس الخواص الفيزيائية للمواد سواًء آانت صلبًة أو 

وجية مثل الدم والليبوزومات المكونة من الدهون سائلًة، وخصوصا المواد البيول
والكلوروفيل الموجود بأوراق النبات وغيرها سواًء آانت عينات طبيعية أو غير 
طبيعية ُأّثر عليها بمؤثر خارجي مثل اإلشعاعات النووية أو اإلشعاعات غير المؤبنة 

جهزة تخدم األ. مثل المجاالت الكهربية والمغناطيسية وموجات الميكروويف
الموجودة بالمعمل بحوث أعضاء هيئة التدريس بالمجموعة والقسم، وآذلك بحوث 
طالب الماجستير والدآتوراه وبحوث مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس، وُتصّنف 

أجهزة مساعدة لتحضير : أجهزة قياس، والثاني: األّول: هذه األجهزة إلى قسمين
  .عينات وخالفه
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  :مسية والمتجددةمعمل أبحاث الطاقة الش
يتم في هذا المعمل إجراء القياسات الكهربائية والضوئية، المعالجة الحرارية 
والكيميائية ، التوصيف البلوري، تطبيقات الطاقة الشمسية، تحضير األغشية 
الرقيقة، علم المواد، تحضير المواد باإلشعاع الجزيئي، تحضير المواد باإلشعاع 

  .االلكتروني
 –المطياف الضوئي  - قياس الثخانة الرقيق  - قياسات أثر  هول وتتوفر أجهزة 

الجهد، و يحتوي المختبر اآلن على -قياسات التيار -قياسات المقاومية الكهربائية 
أجهزة القياس الخاصة بالمعالجة الحرارية، و نظام متقدم للتحليل والتوصيف 

المياه، و اختبار ضخ  -البلوري باألشعة السينية، و قياسات اإلشعاع الشمسي
وتطبيقات ومجسمات توضيحية عديدة،  –تجفيف الثمار  -اللوحات الكهروضوئية 

آما يتوفر في المختبر وحدتان للتبخير الحراري، ويتوفر آذلك أدوات وأجهزة 
  .EBC Systemو  MBE Systemمرتبطة بتحضير العينات تحت االختبار مثل نظام 

  
  :معمل أبحاث المواد

دراسة المواد هو أحد أهم المجاالت المهمة في دراسة المادة  حيث أن مجال
والتعرف عليها وعلى خصائصها المهمة مثل الخصائص الكهربائية، والمغناطيسية، 

اهتمامًا خاصًا لهذا  -منذ فترة مبكرة  -والحرارية، والميكانيكية، فقد أولى القسم 
  .المجال العلمي الخصب

متكاملة من التجهيزات التي يمكن من خاللها يتوفر في هذا المعمل مجموعة 
عمل معظم القياسات أو تجهيز المواد؛ فيوجد على سبيل المثال جهاز قياس 

تم بناؤه   AC Susceptometerالقابلية المغناطيسية عند المجاالت المترددة 
داخل معامل المجموعة محليًا، آما تتوفر قائمة آبيرة من األفران بصورة صناديق 

 PLDفقية، آما يتوفر أدوات آبس وتحضير العينات، وقد تم مؤخرًا إضافة جهاز أو أ
لتحضير أفالم رقيقة بطريقة النبضات بالليزر مع الترتيب مع معهد الملك عبداهللا 

وبالتعاون مع المعهد نفسه، يمكن للمجموعة حاليًا عمل تشخيص . لتقنيات النانو
الترتيب لشراء جهاز القياسات آما تم . وغيرها  SEM, TEM, XRDبأجهزة 

يذآر أن . PPMSتسال  14الفيزيائية المختلفة تحت مجال مغناطيسي عاٍل جدًا 
،وجهاز لمحاآاة الطبيعة متكامل،  XRFهناك أجهزة أخرى آثيرة متوفرة مثل جهاز 

وجهاز لتحليل أحجام الذرات، وعدد من أجهزة التبريد إلى درجات قريبة من  الصفر 
  .وجود، أو عدم وجود، مجال مغناطيسيالمطلق في 

  
  :معمل أبحاث الطاقة النووية والطبية

  ):أبحاث جارية(نشاطات المجموعة   
  .دراسات في الترآيب النووي  .1

  .قياسات إشعاعية ودراسات بيئية  .2
  .دراسات بيوفيزيائيه للعديد من المواد الحيوية  .3
 

  :التجهيزات العلمية المتوفرة
جرمانيوم، صوديوم أيودايد، سيلكون : آواشف(إشعاعية معمل قياسات   .1

  ).وجهاز لقياس الوميض الحراري
  ).Am-Be and 252Cf(مصدر نيوترونات : معمل للقياسات النيوترونيه  .2
 ، جهاز لقياس عمر البوزيترون في المواد(معمل لقياس العمر الزمني   .3
 

  ).منظومة قياس عمر المستويات النووية
  .يزياء الحيويةمعمل الف  .4
  .معمل قياسات األثر النووي  .5
  

  : معمل اإلشعاعية
العاملة على مستوى ) لجنة اإلشعاع(وهو أحد معامل القسم وهو جزء من 

الجامعة، وتقوم هذه اللجنة بتقديم خدمات في قياسات مستويات اإلشعاعية 
جنة لمختلف قطاعات الجامعة، وبصفة خاصة مستشفيات الجامعة،آما تؤدي الل

  .خدمات لقطاعات عريضة من المجتمع، وبصفة خاصة القطاعات الطبية
  

  :القبة السماوية 
متفرجًا حيث  15 -10تحتوي الوحدة الفلكية على قبة صغيرة تستوعب حوالي  

يمكن مشاهدة العديد من الظواهر الفلكية في شرح مبسط وجذاب، وتعتبر القبة 
زوره سنويًا مدارس آثيرة من مختلف السماوية أحد أشهر المعالم بالقسم، وت

  .مدن المملكة، وبصفة خاصة المدارس المنتشرة في منطقة الرياض وضواحيها
  

  : المراصد الفلكية 
سم، والثاني به  15يوجد بوحدة الفلك مرصدان فلكيان أحدهما به تلسكوب 

االثنين سم، وُتفتح القبة الصغيرة مّرًة واحدة أسبوعيًا، وتحديدًا يوم  50تلسكوب 
من آل أسبوع، للزوار من داخل وخارج الجامعة لمشاهدة بعض األجرام السماوية 

تلسكوب  -أيضًا  - يوجد . المتاحة والظواهر الفلكية التي تحدث بين الحين واآلخر
  .آاسر محمول يمكن تحريكه، والرصد به في الخارج

  
  : معرض الظواهر العلمية بوحدة الفلك

علمي يحرص زوار القسم عادًة على زيارته، ويحتوي  يوجد بوحدة الفلك معرض
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هذا المعرض على تلسكوبات قديمة وأخرى حديثة، وآذلك مجسم للكرة 
نماذج إلسطرالبات  - أيضًا  -يوجد . السماوية يشرح مواقع النجوم وتحرآاتها

إضافًة إلى ذلك يوجد العديد من . بأشكال مختلفة؛ منها المسطح ومنها الكروي
المشوقة والتوضيحية بحيث يخرج المشاهد العادي بمجموعة من اللوحات 

المعلومات والمشاهد الفلكية القيمة، آما تتوفر بعض التجارب العلمية المشوقة 
  . مثل تجربة االستفادة من الطاقة الشمسية وغيرها

  
  :معمل التعليم الذاتي

مت جهاز حاسب آلي بتجهيزات خاصة وحديثة ت 20معمل حديث يحتوي على 
  .إضافتها تحت إشراف وآالة التطوير والجودة في الكلية

  
  

  :المنصات اإللكترونية
  

تم تجهيز جميع قاعات القسم 
التدريسية بسبورات ذآية مع 
منصات إلكترونية حديثة للتعليم 
الذآي، واستخدام الوسائل 
الحديثة في إيصال المعلومات 

  .للطلبة بطرق مشوقة وحيوية
  

  :عدقاعات التعليم عن ب
بسبب حاجة منسوبي القسم 
لالتصال عن بعد، خاصًة في بعض 
المقررات التي ُتدّرس ألقسام 
البنات، فقد تم تجهيز قاعتين 
بأحدث وسائل االتصال والتعليم 
عن بعد تسمح بعرض المادة 
التعليمية والتفاعل الكامل مع 
الطالبات في الجهة األخرى من 

  .الجامعة
  
  
  

  :هد ماآس بالنك للبصريات الكمية في ألمانياالتعاون بين القسم ومع
  

تسعى جامعة الملك سعود إلى تحقيق قفزة نوعية نحو التميز واإلبداع على 
المستويين اإلقليمي والدولي، وذلك مواآبًة للدعم الذي يحظى به التعليم 
العالي عمومًا، والبحث العلمي على وجه الخصوص، من لدن خادم الحرمين 

،وتوجهاتهما الكريمة لدعم  -حفظهما اهللا  - ولى عهده األمين  الشريفين وسمو
  .التعليم الجامعي والبحث العلمي في حقول العلم والمعرفة آافة

زار وفٌد من آبار المسئولين والعلماء من المملكة العربية  2008ففي يناير 
د، السعودية، برفقة معالي وزير التعليم العالي ومعالى مدير جامعة الملك سعو

معهد ماآس بالنك للبصريات الكمية في ألمانيا بهدف التعاون، وآانت تلك الزيارة 
الخطوة األولى لتعاون طويل األجل فى مجاالت أبحاث الليزر المتقدمة وتطبيقاتها 

من أبرز ثمرات تلك الزيارة أن ). النانو واألتو(في مجال التقنية متناهية الصغر 
يل تعاون بحثي ناجح بإنشاء معمٍل بحثي عن يّسرت لجامعة الملك سعود تفع

للبصريات الكمّية في ألمانيا الذي " ماآس بالنك"في معهد ) ستاليت الب(بعد 
يمثل أحد أشهر المعاهد في العالم الهتمامه بأحدث ماتوصل إليه العلم الحديث 
في  مجال أبحاث الليزر المتقدمة وتطبيقاتها، ويضم علماء بارزين في هذا 

على توفير بيئة بحثية متكاملة ) ستاليت الب(يقوم المعمل عن بعد . لالمجا
للباحثين السعوديين  -خارج حدود الوطن  - اإلمكانات البشرية والتجهيزية 

والباحثات السعوديات مما سيمّكنهم من نقل المعرفة، ونقل التقنيات المتقدمة 
عة بأن تكون مرجعية إلى الوطن من خالل جامعة الملك سعود، وسيعزز دور الجام

  .بحثية
يهدف مشروع التعاون  بين جامعة الملك سعود و معهد ماآس بالنك للبصريات 
الكمية في ألمانيا إلى إقامة برامج بحثية تابعة للجامعة بمستوى عالمي في 
مجال بحوث  الليزر المتقدمة في مجاالت تقنيات الليزر، وتقنيات النانو، والتقنيات 

يمّثل المعهد في ألمانيا .   إلى تقنيات الطاقة واإللكترونيات الكمية، إضافًة
البروفسور ثيودور هانش،  الفائز بجائزة نوبل في مجال األطياف الليزرية، وذلك 
إضافًة إلى مجال آخر يشرف عليه البروفسور فيرنس آراوس ويتعلق بفيزياء 

  . الحقول العالية وفيزياء األتوثانية
العلمي يتم فسح المجال لطلبة الدآتوراه من قسم  من خالل هذا التعاون

الفيزياء والفلك في جامعة الملك سعود للتعاون مع علماء وباحثين من المعهد 
إلنشاء وتطوير تقنيات جديدة باستخدام مصادر إشعاعية إبداعية تقود إلى نبضات 

البحثي  يقود الفريق. ضوئية مكثفة جدًا وتزامنية خالل فترات زمنية قصيرة جدًا
من جانب الجامعة الدآتور عبداهللا بن محمد الزير، ومن خالل هذا التعاون تم 
الحصول على نتائج بحثية منافسة عالميًا تم نشرها في مجالت علمية مرموقة 
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، ومجالت علمية دولية )Science(والساينس ) Nature(مثل مجلتي النيشر  
  .مدرجة في قواعد معهد المعلومات العلمية

  
  

  مواصفات الخريج
  ...عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة 

إن االنضمام إلى أسرة قسم الفيزياء والفلك تعني تمتعكم بالمواصفات التالية 
  :عند التخرج

  .وظيفة مضمونة حيث ال يوجد خريج واحد من هذا القسم بدون وظيفة 
  .إمكانية االبتعاث من عدة جهات من ضمنها القسم نفسه في حال تميزآم 
صقل تفكيرآم ومواهبكم، حيث أن علم الفيزياء والفلك يقع على قمة العلوم  

  .التجريبية التي تشحذ موهبة التفكير اإلبداعي والمنطقي لدى اإلنسان
فتح مجاالت وفرص لالنخراط في عالم الصناعة، والتقنية، خاصًة عندما  

 .تتميزون على غيرآم
علمية أعلى، ُتفتح أمامكم في حال مواصلة الدراسة والحصول على درجات  

 .فرص اإلبحار في عالم الفيزياء والفلك بحثيًا، واآتشاف هذا العالم المثير
  

 

 
  العقد االخيرتطور عدد الخريجين في القسم خالل 

  مجاالت العمل 
  ...عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة 

تح أمامك إن حصولك على درجة البكالوريوس في الفيزياء والفلك تف          
  :المجاالت التالية

 .مواصلة الدراسات العليا للتأهيل في هذا العلم، والحصول على الدآتوراه 
  .الوظائف البحثية في مراآز البحوث والجامعات 
 .التدريس في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات 
؛ على سبيل المثال شرآة )بحث وتطوير(مجاالت الصناعة بأنواعها  

  .ت المتقدمةااللكترونيا
العمل في المختبرات الطبية والصحية، وتشغيل األجهزة، واإلشراف على  

  .إدارتها، ومعالجة النفايات
  ).آهربائية، نووية، متجددة(العمل في محطات توليد الطاقة بأنواعها  
محطات تحلية المياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية،  وهيئة المساحة  

  .الجيولوجية
   .رصاد الجوية وحماية البيئة والمراصد الفلكيةمحطات األ 
العزيز للعلوم والتقنية،  مساعد باحث في مراآز األبحاث بمدينة الملك عبد 

  .مع إمكانية مواصلة الدراسات العليا
 والتقنية، ومختبرات الجودة النوعية، وهيئة المواصفات مراآز البحوث العلمية 

  .والمقاييس
ات آمساعد في الحماية من اإلشعاعات بعد وزارة الصحة مثل المستشفي 

  .الحصول على شهادة تخصصية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 
 نظام الدراسة في آلية العلوم

 
  :يلي تنتظم الدراسة في آلية العلوم طبقًا لما

  .- إن وجد  - السنة الدراسية عبارة عن فصلين رئيسيين وفصل صيفي  .1
هو الُمسّمى الّدال على المرحلة الدراسية، ويكون المستوى الدراسي  .2

عدد المستويات للتخرج ثمانية مستويات على األقل طبقا للخطة 
  .الدراسية الُمعتمدة

 15ال تقل عن (ُمدة المستوى الدراسي هي فصل دراسي آامل  .3
، وال تشتمل هذه الُمدة على فترتي التسجيل واالختبارات )أسبوعًا
  .النهائية

دراسي الصيفي ال تقل مدته عن ثمانية أسابيع، وُتضاعف الفصل ال .4
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 .خاللها المدة المخصصة لتدريس آل مقرر
خالل المستوى ) مادة دراسية(يتم تدريس عدد من الُمقررات الدراسية  .5

 .آل تخصص في األقسام المختلفة الدراسي وفقًا لبرنامج
درجـة  لنيـل  )  سـاعة معتمـدة  (وحدة دراسية  136الطالب دراسة على   .6

 :البكالوريوس على النحو التالي
فصـلين دراسـيين   (وحدة دراسية خالل السنة التحضـيرية   31َيدُرس الطالب   - أ

 ).خالل عام أآاديمي واحد
ــب    -  ب ــدُرس الطال ــاري (وحــدة دراســية   97َي ــاري+ اختي ــامج  ) إجب فــي برن

التخصص بأقسام الكلية المختلفة على مدار الستة فصول الدراسـية التاليـة   
  ).بدءًا من الفصل الدراسي الثالث(لتحضيرية للسنة ا

وحدات دراسـية مـن متطلبـات     8يقوم الطالب باختيار : متطلبات الجامعة  -  ت
وحـدة دراسـية اختياريـة خـالل فتـرة       22من أصـل  ) ثقافة إسالمية(الجامعة 

  .دراسته بالكلية
ُيحــدد الطالــب تخصصــه قبــل انتهائــه مــن الســنة التحضــيرية بنــاًء علــى    -7

 .حددها آل قسمالتي ُيالشروط 
 

 e.Registerالنظام األآاديمي الجديد 
نظام التسجيل هو حجر األساس في المنظومة األآاديمية، ومحور العملية 

يتيح النظام األآاديمي الجديد . التعليمية، والخطوة األولى لبدء الحياة الجامعية
e.Register للطالب المميزات التالية :  

من خالل موقع عمادة التعامالت اإللكترونية  يبريد االلكترونإنشاء  .1
  واالتصاالت

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Computer/Pages 
،  http://edugate.ksu.edu.sa: الدخول إلى النظام األآاديمي عبر الرابط .2

السر التي حصل عليها عند إنشاء  ومن ثم إدخال اسم المستخدم وآلمة
  . بريده االلكتروني

ُيمكن للطالب أن ): التسجيل والحذف واإلضافة(التسجيل اإللكتروني  .3
يسجل بنفسه من أّي مكان يوجد فيه خالل فترة التسجيل والحذف 
واإلضافة المحددة في التقويم الجامعي دون الحاجة إلى مراجعة الكلية أو 

 :القسم
يل المقررات الدراسية وتحديد عدد الساعات المطلوب تسج: التسجيل  - أ

 .دراستها
يجوز للطالب حذف وإضافة مقررات خالل : الحذف واإلضافة  -  ب

األسبوع األول من الدراسة بحيث ال يقل أو يزيد العبء الدراسي عن 
  .العبء المسموح به

 .االطالع على الجدول الدراسي للكلية والشعب الُمتاحة والُمغلقة .4
 .على الجدول الدراسي للطالب وطباعته االطالع .5
 ).غير رسمية(االطالع على السجل األآاديمي وطباعة نسخة  .6
 .االطالع على نتائج االمتحانات النهائية فور رصدها .7
 .االطالع على الخطة الدراسية والمقررات الُمجتازة والمقررات الُمتبقية .8
 .االطالع على العقوبات المسجلة على الطالب .9
 .لمكافآتاستعراض ا .10
 .تقديم االقتراحات والشكاوى .11
 .تقييم األداء األآاديمي ألعضاء هيئة التدريس .12

  .تبادل الرسائل االلكترونية وتغيير آلمة السر .13
 

عند وجود أّي مشكلة عند التسجيل، ُيرجى مراجعة مكتب التسجيل *
 )4مبنى  -7أ1غرفة (بالكلية 

 
 قواعد وآليات تسجيل المقررات الدراسية

  هو مادة دراسية تتبع مستوى محدد ضمن خطة الدراسة  الدراسيالمقرر
يكون للمقرر رقم، ورمز، واسم، وتوصيف ). برنامج(المعتمدة في آل تخصص 

  ). أنظر دليل القسم(طبقًا لألقسام المختلفة 
 وحدة (إلى مجموعة من المحاضرات النظرية والدروس العملية  ُيقسم المقرر

  .ل المستوى الدراسيُتعطى أسبوعيًا خال) دراسية
 هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقّل مدتها عن  الوحدة الدراسية

  .خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي ال تقّل مدته عن مائة دقيقة
  يتم تسجيل المقررات الدراسية لجميع الطالب بطريقة آلية من خالل الموقع

 http://edugate.ksu.edu.saاإللكتروني 
  20 – 12(في عدد وحداتها الدراسية من  تتفاوت المستويات الدراسية (

 .وحدة دراسية لكل مستوى
  يتم تسجيل المقررات بطريقة آلية في بداية الفصل الدراسي التالي، وذلك

ي تسهيًال على الطالب، ثم ُيمكن بعد ذلك للطالب تعديل الجدول الدراس
  .الخاص به بالحذف واإلضافة

 الجدول التالي يوّضح العبء الدراسي للطالب بما يتناسب ومعدله التراآمي: 
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 5.0 4.5 4 3.5 3 2.5 2 الُمعدل التراآمي

الساعات المسموح
 بتسجيلها

1415 16 17 1819 20 

 
  تتم عمليات الحذف واإلضافة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي

لطالب إلكترونيًا، وذلك من خالل الولوج من بوابة النظام األآاديمي بواسطة ا
  ).http://edugate.ksu.edu.sa(للجامعة بعمادة شئون القبول والتسجيل 

  ال يحق للطالب التسجيل في مقرر دون النجاح في المتطلب السابق لهذا
 .المقرر

 يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في  الطالب الذين لم
مقررات المستوى بالتدرج بدءًا بالمستويات األقّل، وذلك وفق الخطط 

 .الدراسية المعتمدة
  الطالب المتعثرون دراسيًا يتم تسجيلهم في المقررات بما يضمن لهم الحد

 :يةاألدنى من العبء الدراسي في آل فصل على أن ُتراعى النقاط اآلت
 .عدم التعارض في الجدول الدراسي -
  .استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات الُمراد تسجيلها -

 

 :حساب الُمعدل الفصلي والتراآمي
ولمعرفة   .ُتحسب المعدالت الفصلية والتراآمية للطالب آليا عن طريق النظام

  :آيفية حساب المعدالت يجب إتباع الخطوات التالية
  : اُلمعدل الفصلي حساب

  :يتم حساب الُمعدل الفصلي بمعرفة النقاط التالية
  . معرفة عدد ساعات المقررات .1
  . معرفة الدرجة الحاصل عليها في آل مقرر .2
  . معرفة التقدير المقابل للدرجة .3
  . معرفة قيمة التقدير .4
  قيمة التقدير ×  عدد ساعات المقرر = معرفة النقاط  .5
 . ل عليها في جميع مقررات الفصلتحديد مجموع النقاط الحاص .6
 . تحديد مجموع عدد الساعات المسجلة في الفصل .7
 :ُيحسب المعدل الفصلي طبقًا للمعادلة التالية .8

 

)6بند (مجموع النقاط =المعدل الفصلي 
)7بند (عدد الساعات 

  

  
والجدول التالي يوّضح الدرجات المئوية، والتقدير، وقيمة التقدير، التي يحصل 

 :الطالب في آل مقرر، وُيستخدم الجدول لحساب النقاط عليها
 

 التقدير الدرجة
رمز 
 التقدير

قيمة 
 التقدير

 5.00 +أ ممتاز مرتفع 100  – 95من 
 4.75 أ ممتاز 95إلى اقل من  90من 
 4.50 +ب جيد جدًا مرتفع 90إلى أقل من  85من 
 4.00 ب جيد جدًا 85إلى أقل من  80من 
 3.50 +ج جيد مرتفع 80ن إلى أقل م 75من 
 3.00 ج جيد 75إلى أقل من  70من 
 2.50 +د مقبول مرتفع 70إلى أقل من  65من 
 2.00 د مقبول 65إلى أقل من  60من 

 1.00 هـ راسب 60أقل من 
 1.00 ح محروم أو أآثر% 25الغياب 

 
  

 : حساب الُمعدل التراآمي
  

  :يتم حساب الُمعدل التراآمي آما يلي
  ). لجميع الفصول التي تم دراستها(النقاط اإلجمالي مجموع  )1
لجميع الفصول التي تم (مجموع الساعات الُمعتمدة اإلجمالي  )2

 ).دراستها
 :ُيحسب المعدل التراآمي طبقا للمعادلة التالية )3

  

مجموع النقاط األجمالي= المعدل التراآمي 
مجموع الساعات األجمالي

  

  
  

  :ت السابقةوفيما يلي مثال لحساب الُمعدال
  : حساب ُمعدل الفصل الدراسي األول
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 المقرر
ساعات 
 معتمدة

 النقاط القيمةالتقديرالدرجة

 10.0= 2.5×4 2.5 +د 67 4 فيز 101
 12.0= 3.0×4 3.0 ج 73 4 آيم 101
 10.5= 3.5×3 3.5 +ج 77 3 نجم 121
 8.0= 4.0×2 4.0 ب 81 2عرب 101

 13    40.5  
40.5= ساعات التسجيل بالفصل ÷ موع النقاط مج= الُمعدل الفصلي

 ÷13  =3.12 
  

  : حساب ُمعدل الفصل الدراسي الثاني
ساعات  المقرر

 معتمدة
 النقاط القيمةالتقديرالدرجة

 6.0= 2.0×3 2.0 د 61 3 ريض 101
 9.0= 3.0×3 3.0 ج 73 3إحص 101
 12.0= 4.0×3 4.0 ب 80 3 عال 206
 13.5= 4.5×3 4.5 +ب 88 3 عرب 103
 9.5=  4.75×2 4.75 أ 92 2سلم 101
 15.0=  5.0×3  5.0 +أ 97 3 نجم 122

 17    65.0 
÷ 65= ساعات التسجيل بالفصل÷ مجموع النقاط = المعدل الفصلي

17  =3.82 
  

  : حساب المعدل التراآمي
مجموع ساعات الفصلين ÷ مجموع نقاط الفصلين = المعدل التراآمي 

 =105.5  ÷30    =3.52  
  

  :الحذف واإلضافة لُمقرر دراسي
  تتم عملية الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية من خالل البوابة

من  األسبوع األول فقطخالل  http://edugate.ksu.edu.saاإللكترونية 
 12جلة عن الفصل الدراسي على أّال يقّل عدد الساعات الُمعتمدة المس

  .ساعة
  يجوز للطالب حذف مقرر دراسي واحد قبل بداية االختبارات النهائية

بحد بخمسة أسابيع على األقل، وذلك بتقديم ُعذر مقبول لعميد الكلية 
  .أربعة مقررات دراسية خالل فترة دراسته بالكلية أقصى

  
 :المواظبة والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة

  من  %75حضور ال تقّل عن له أن يحقق نسبة الطالب المنتظم ال بّد
 .المحاضرات والدروس العملية

  فأآثر في أّي مقرر، فإنه ُيحرم من % 25إذا حقق الطالب نسبة غياب
  .دخول االختبار النهائي لهذا المقرر وُيعتبر راسبًا فيه

  يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي لعذر
س الكلية على أّال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين يقبله مجل

متتاليين، أو ثالثة فصول دراسية متقطعة، آحد أقصى طوال فترة 
  .دراسته بالكلية

 يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة استثناء البند السابق. 
  إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل

عة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع يطوى قيده من الجام
 .عن الدراسة لمدة أقّل

  ال ُيعتبر الطالب ُمنقطعًا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائرًا بجامعة
 .أخرى

 
 :الطالب الزائر

هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى، أو  الطالب الزائر
إليها دون تحويله، وُتعادل له المواد التي في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي 

 :درسها وفقًا للضوابط التالية
  لفصلين على األقل ) بمعدل تراآمي(أن يكون للطالب سجل دراسي

 .في الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدراسة آطالب زائر
  يجب الحصول على الموافقة المسبقة من آلية الطالب للسماح له

ر مع تحديد المقررات التي سيقوم بدراستها، بالدراسة آطالب زائ
ُيوّجه الطالب . وللكلية اشتراط الحصول على معدل معين لمعادلة المقرر

  .للدراسة بخطاب رسمي من عمادة شؤون القبول والتسجيل 
 أن تكون الدراسة في آلية أو جامعة معترف بها.  
  مكافئًا(أو أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادًال (

في مفرداته، وال تقل وحداته الدراسية عن أحد المقررات التي 
 .تتضمنها متطلبات التخرج
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  الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي ُيمكن احتسابها من خارج
عشرون في المائة من مجموع وحدات التخرج من %) 20(الجامعة هو 

 .جامعة الملك سعود
 رات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من ضمن ال ُتحتسب معدالت المقر

 .معدله التراآمي، وتثبت المقررات في سجله األآاديمي
  يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه التي

حصل عليها خالل أسبوعين من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي 
  .عتبر منقطعًا عن تلك الفصولفترة دراسته آزائر، وإذا لم ُيقّدم نتائجه ُي

 
 :الفصل من الجامعة
 :يتم فصل الطالب من الجامعة في الحاالت التالية

  إذا حصل على ثالث إنذارات متتالية على األآثر النخفاض معدلة
 ).2(التراآمي عن الحد األدنى 

  ُيمكن إعطاء الطالب فرصة رابعة من قبل مجلس الجامعة بناًء على
ة لمن ُيمكنه رفع معدله التراآمي بدراسته توصية مجلس الكلي

  .للمقررات المتاحة
  يجوز لمجلس الجامعة إعطاء الطالب المفصولين بسبب اإلنذارات فرصة

  .ال تتجاوز فصلين دراسيين على األآثر
  خالل مدة أقصاها نصف إذا لم ُينه الطالب متطلبات التخرج في الكلية

 .ى مدة البرنامجالمدة المقررة لتخّرجه وذلك إضافًة إل
  ُيعطى الطالب فرصة استثنائية من قبل مجلس الجامعة إلنهاء متطلبات

التخرج بالتمديد لفترة ال تتجاوز بحد أقصى مدة تساوي ضعف المدة 
 .األصلية المحددة للتخرج

  يجوز لمجلس الجامعة إعطاء الطالب المفصولين بسبب استنفاد مدة
لبرنامج، فرصة ال تتجاوز فصلين الفرصة االستثنائية، وهي ضعف مدة ا

 .دراسيين على األآثر
 

 :االختبارات والتقديرات
  يحدد مجلس الكلية، بناًء على اقتراح مجلس القسم، درجة لألعمال

 .من الدرجة النهائية للمقرر%) 60(إلى %) 40(الفصلية تتراوح بين 
 تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين التاليتين:  

o  االختبارات الشفهية أو العملية، أو البحوث، أو أنواع النشاط الصفي
  .األخرى، أو منها جميعًا، أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على األقل

o اختباران تحريريان على األقل. 
  يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، بناًء على توصية مدرس

متطلبات أّي مقرر في الفصل الدراسي المادة، السماح للطالب باستكمال 
، وال )ل(التالي، ويرصد للطالب في سجله األآاديمي تقدير غير مكتمل 

ُيحتسب ضمن المعدل الفصلي أو التراآمي إّال التقدير الذي يحصل عليه 
 .الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر

  ي سجل ف) ل(إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتغير تقدير غير مكتمل
، وُيحسب ضمن )هـ(الطالب لعدم استكماله، فإنه ُيستبدل به تقدير راسب 

 .المعدل الفصلي والتراآمي
  ُتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في آل مقرر طبقًا للجدول

 .المذآور سابقًا في آيفية حساب المعدالت
 

 :ضوابط االختبار النهائي
 مقررين في يوم واحد ال يجوز اختبار الطالب في أآثر من. 
  ،ال ُيسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد ُمضّي نصف ساعة من بدايته

 .آما ال ُيسمح له بالخروج من االختبار قبل ُمضّي نصف ساعة من بدايته
  ُيحدد مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم المختص، مدة االختبار

ساعة واحدة،  وال تزيد على ثالث التحريري النهائي على أّال تقل عن 
  .ساعات

  الغش في االختبار، أو الشروع فيه، أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء
االختبار، أمور ُيعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي ُيصدرها 

 .  مجلس الجامعة
 ى لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حاالت الضرورة الموافقة عل

خالل فترة ال تتجاوز بداية الفصل الثاني  إعادة تصحيح أوراق اإلجابة
 :وفقًا للقواعد التالية

o  يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة مقرر واحد
 .فقط في الفصل الدراسي

o  يتقّدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق اإلجابة إلى القسم الذي
يتجاوز تقديم الطلب شهرًا من نهاية فترة ُيَدّرس المقرر على أّال 

االختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة 
 .أحد مقرراته

o  أّال يكون الطالب قد سبق أن تقّدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة
 .أحد االختبارات وثبت عدم صحة طلبه
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 :التحويل
 : خل الجامعةالتحويل من آلية إلى أخرى دا: أّوًال
  يجوز بموافقة عميدي الكليتين المعنيتين التحويل من آلية إلى أخرى وفقًا

 .للشروط التي ُيقّرها مجلس الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها
  ُتثبت في السجل األآاديمي للطالب الُمحّول من آلية إلى أخرى جميع

والمعدالت الفصلية  المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات
  .والتراآمية طوال دراسته في الكلية الُمحّول منها

  
 :التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية: ثانيا
  يجوز للطالب، بعد موافقة عميد الكلية، التحويل من تخصص إلى تخصص

 .آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الكلية
 ل من تخصص إلى آخر جميع تثبت في السجل األآاديمي للطالب المحّو

المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت 
  .الفصلية والتراآمية طوال دراسته في الجامعة

  
 :التخرج

  يتخّرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية
    ).تقدير مقبول( 2على أّال يقّل معدله التراآمي عن 

 

  
  

  الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس
ولطالب وطالبات الكليات العلمية األخرى في (يقدم القسم لطالبه وطالباته 

مقررًا دراسيًا مختلفًا في تخصصات الفيزياء المختلفة في مرحلة  54) الجامعة 
راسات العليا مقررًا دراسيًا في مرحلة الد 25البكالوريوس، وما يزيد على 

  ).الماجستير والدآتوراة(
مقررًا من مقررات الفيزياء التي تتطلبها خطط أقسام  12ويقوم القسم بتدريس

آلية العلوم األخرى، وآذلك تدريس المقررات الخدمية في الفيزياء التي تتطلبها 
آلية علوم األغذية والزراعة، : جميع خطط الكليات العلمية في الجامعة، وهي

الهندسة، وآلية علوم الحاسب والمعلومات، وآلية العمارة وعلوم البناء،  وآلية
وبرنامج العلوم الصحية الموحد لكليات الطب وطب األسنان والصيدلة والعلوم 

  :الطبية التطبيقية، وذلك آما هو موّضح في الجدول التالي
  

  :هيكلة الخطة وتصنيف مقرراتها
العلوم لتحتوي على الجوانب المعرفية  تم تصميم الخطة الدراسية لطالب آلية

  :األساسية في آلٍّ من
1 J المقررات األولية في السنة لتحضيرية.  
2 J الثقافة اإلسالمية. 

تقدم هذه المقررات بدءًا من المستوى الثالث وحتى المستوى : مقررات التخصص
الثامن، وُيطرح في هذه المستويات قررات تخصصية في فروع الفيزياء المختلفة 

رية، نووية وذرية، ليزر، طاقة متجددة، مواد ، ميكانيكا، آهرومغناطيسية، نظ(
، وآذلك مقررات عملية لتدريب )حرارية، موجية  مع مقررات أخرى مساندة

على إجراء التجارب الفيزيائية واستنباط النتائج من المشاهدة، ) الطالبات(الطالب 
  % .40بة ال تقل عن وستقدم بعض هذه المقررات باللغة اإلنجليزية بنس

وقد بنيت هذه الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في قسم الفيزياء والفلك 
على أن يكون عدد الوحدات الدراسية الكلي مماثًال لما هو في أقسام الكلية 

وحدة دراسية موزعة على متطلبات السنة التحضيرية مع  136األخرى أي 
  .متطلبات أخرى

  
لي تفصيل الخطة التي أقرت في مجلس القسم في جلسته ويبين التوزيع التا

  .هـ 9/6/1431الثالثة بتاريخ 
  

عدد   المتطلبات
المقررات

الوحدات 
  المقررة

النسبة
المئوية

الساعات 
  الفعلية

النسبة
المئوية

 22.83119 31  8 السنة التحضيرية
5.984.8 8 4 متطلبات جامعة المتبقية
 63 54.4102 74 24 ل القسممتطلبات إجبارية من داخ

106.0 5.9 8  2 متطلبات إجبارية من خارج القسم
93.6 6.6 9 4 متطلبات اختيارية من داخل القسم
4.463.6 6 2 متطلبات اختيارية من خارج القسم

100 100166 136 44 المجموع

 البرامج األآاديمية لقسم الفيزياء والفلك
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  :متطلبات السنة التحضرية

ات الساع اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
  المعتمدة

 8 )1(اللغة اإلنجليزية  نجم 140
 8 )2(اللغة اإلنجليزية  نجم 150
 2 مقدمة في الرياضيات)  1(الرياضيات  ريض 140
 3 حساب التفاضل) 2(الرياضيات  ريض 150
 3 مهارات الحاسب تقن 140
 3 مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج 140
 2 الصحة واللياقة صحة 140
 2 مهارات االتصال علم 140
 31 المجموع

  
  :المتطلبات األخرى

موجودة ) مقرران(ساعة معتمدة منها أربع ساعات 12متطلبات الجامعة   - أ
 8ضمن مقررات السنة التحضيرية،  لذا أعفي الطالب منها فيتبقى 

يختارها الطالب من مجموعة المقررات ) أربعة مقررات(وحدات دراسية 
وحدات  4(من ضمنها مقرران من مجموعة سلم التالية على أن يكون 

  :آما هو موّضح في الجدول التالي) دراسية
  

  :وحدات دراسية من المقررات التالية 8متطلبات الجامعة   - أ
  

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز رقم المقرر
)0+0+2( 2المدخل للثقافة اإلسالمية سلم101
)0+0+2( 2 اإلسالم والمجتمع سلم 102
)0+0+2( 2 النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103
)0+0+2( 2 النظام السياسي في اإلسالم سلم 104
)0+0+2( 2 التحرير العربي عرب 103
)0+0+2( 2 المهارات اللغوية عرب101

  

  
  ):ساعة معتمدة 74(متطلبات إجبارية من داخل القسم  - ب 
 

  ت المعتمدةالساعا  اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 )0+1+3(4  )1(فيزياء عامة  فيز110
  )0+1+3(4  )2(فيزياء عامة  فيز111
  )1+0+2(3  )1(فيزياء رياضية  فيز201
 )1+0+3(4  )1(ميكانيكا تقليدية  فيز210
 )1+0+3(4  آهرومغناطيسية فيز222
  )1+0+2(3  اهتزازات وموجات فيز234
  )1+0+2(3  )2( فيزياء رياضية  فيز301
  )0+0+3(3  )2( ميكانيكا تقليدية  فيز312
  )0+1+2(3  الكترونيات فيز325
  )1+0+3(4  بصريات فيز331
  )1+0+3(4  فيزياء حرارية وإحصائية فيز343
  )1+0+3(4  فيزياء حديثة فيز352
  )0+0+3(3  )1(فيزياء الحالة الصلبة  فيز371
  )0+2+0(2  مختبر فيزياء حرارية فيز391
  )0+2+0(2  مختبر آهرومغناطيسية فيز394
  )0+2+0(2  مختبر فيزياء موجية فيز395
  )0+3+0(3  مختبر فيزياء حديثة فيز396
  )0+1+1(2  فيزياء حاسوبية فيز400
  )0+0+3(3  )3( فيزياء رياضية  فيز404
 )1+0+3(4  فيزياء الكم فيز453
  )0+0+3(3  )1(فيزياء نووية  فيز481
  )0+2+0(2  زياء الحالة الصلبةمختبر في فيز491
  )0+2+0(2  مختبر فيزياء نووية فيز492
  )0+3+0(3  مشروع تخرج فيز499

 )8+20+46(74:     المجموع الكلي
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  ):ساعات معتمدة 8(متطلبات إجبارية من خارج القسم  -ج
  

 الساعات المعتمدة اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر
)1+0+3(4حساب التكامل ريض111
 )1+0+3(4معادالت تفاضلية ريض209
 )2+0+6(8المجموع

  
  
 6(مقررات إختيارية من مقررات الكلية  يختار الطالب منها مقررين -د

 :من المقررات التالية) ساعات معتمدة
  

 الساعات المعتمدة اسم  المقرررمز المقرررقم المقرر
)0+1+2(3 مقدمة المجموعة النجمية والشمسية فلك 102
)1+0+2(3 مقدمة في اإلحصاء إحص 100
 )0+0+3(3 )1(آيمياء عامة آيم 103
)0+1+2(3 علم األحياء الدقيقة حدق 140

 )ساعات 6(ساعة معتمدة  يختار الطالب منها مقررين  18
  
ساعات  9مقررات اختيارية من داخل القسم  يختار الطالب منها  -هـ

  :معتمدة من المقررات التالية
  :يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط من بين المقررات التالية: 1هـ

 الساعات المعتمدة اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 )0+0+3(3 فيزياء الليزر فيز435
 )0+0+3(3 فيزياء حيوية فيز460
 )0+1+2(3 علم المواد فيز473
 )0+0+3(3فيزياء الطاقة المتجددة والبيئة فيز477

  )ساعات 3(ساعة معتمدة يختار الطالب منها مقررا واحدا فقط  12
  
  
  
  :مقررات من بين المقررات التالية 3يختار الطالب : 2هـ

  الساعات المعتمدة  اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 )0+0+2(2  )1(فيزياء فلكية فيز 411
 )0+0+2(2  )2(فيزياء فلكية فيز412
 )0+0+2(2  الفيزياء مهارات تدريس فيز 444
 )0+0+2(2  فيزياء أشباه موصالت فيز 423
 )0+0+2(2  األطياف الجزيئية والذرية فيز456
 )0+0+2(2 مختبر الليزر فيز457
 )0+0+2(2 فيزياء طبية فيز462
 )0+0+2(2  )2(فيزياء الحالة الصلبة  فيز472
 )0+0+2(2  مقدمة في علم وتقنيات النانو فيز476
 )0+0+2(2  جسيمات أولية يزف480
 )0+0+2(2  )2(فيزياء نووية فيز 483
 )0+0+2(2  فيزياء المعجالت فيز 485
 )0+0+2(2  فيزياء إشعاعية فيز 486
 )0+0+2(2  فيزياء المفاعالت النووية فيز 488

  )ساعات معتمدة 6(ساعة معتمدة يختار الطالب منها ثالثة مقررات  28
  

  وصف الخطة الدراسية
  متطلبات درجة بكالوريوس العلوم في الفيزياءل

وحدة دراسية بنجاح، ويمكن تحقيق  136قبل التخرج اجتياز يتعّين على الطالب 
  :المرتبة في المستويات التاليةذلك خالل ثمانية مستويات دراسية  

  
  السنة التحضيرية: المستويان األول والثاني

  :ثالثالمستوى ال
  الساعات المعتمدة  اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر

  )0+1+3(4  )1(فيزياء عامة  فيز 110
  )0+1+3(4  )2(فيزياء عامة  فيز 111
  )1+0+3(4  حساب التكامل ريض 111
  )1+0+2(3  )1(فيزياء رياضية  فيز 201
xxx 0+0+2(2  *اختياري متطلب جامعة(  
 17 المجموع
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  :المستوى الرابع

 الساعات المعتمدة اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 )1+0+3(4 معادالت تفاضليةريض 209
 )1+0+3(4 )1(ميكانيكا تقليدية فيز210
 )1+0+3(4 آهرومغناطيسيةفيز222
 )1+0+2(3 اهتزازات وموجاتفيز234
xxx  1+0+3(3 **اختياري من خارج القسم( 
  18 المجموع

  
  :امسالمستوى الخ

رقم 
  الساعات المعتمدة  اسم  المقرر  رمز المقرر  المقرر

 )1+0+2(3 )2(فيزياء رياضية فيز301
 )0+0+3(3 )2(ميكانيكا تقليدية  فيز312
 )1+0+3(4 بصريات فيز331
 )1+0+3(4 فيزياء حديثة فيز352
 )0+2+0(2 مختبر آهرومغناطيسية فيز394
 )0+2+0(4 مختبر فيزياء موجية فيز395
  18 المجموع

  
  :المستوى السادس

 الساعات المعتمدة اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 )0+1+2(3 إلكترونيات فيز325
 )1+0+3(4 فيزياء حرارية وإحصائية فيز343
 )0+0+3(3 )1(فيزياء جوامد  فيز371
 )0+2+0(2 مختبر فيزياء حرارية فيز 391
 )0+3+0(3 ةمختبر فيزياء حديث فيز 396
xxx 0+0+2(2 *اختياري متطلب جامعة( 
  17 المجموع

 

  :المستوى السابع
  الساعات المعتمدة  اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر

  )0+1+1(2  فيزياء حاسوبية فيز400
  )0+0+3(3  )3(فيزياء رياضية  فيز404
  )1+0+3(4  ميكانيكا الكم فيز453
  )0+0+3(3  )1(الفيزياء النووية  فيز481
xxx 0+0+3(3  **اختياري من خارج القسم(  
xxx 0+0+2(2 *اختياري متطلب جامعة(  
  17 المجموع

  
  :المستوى الثامن

  الساعات المعتمدة  اسم  المقرر رمز المقرر رقم المقرر
  )0+2+0(2  مختبر فيزياء الحالة الصلبة فيز491
  )0+2+0(2  مختبر فيزياء نووية فيز492
  )0+0+3(3  مشروع تخرج يزف499
xxx 0+0+2(2 *اختياري متطلب جامعة(  
xxx 0+0+3(3  1اختياري مقرر واحد من الجدول هـ(  
xxx  ثالثة مقررات من المتطلبات االختيارية من

  2داخل القسم من الجدول هـ
6)6+0+0(  

  18 المجموع
  
على ) أ(ول ساعات من متطلبات الجامعة في جد 8يختار الطالب ما مجموعه  * 

  .ساعات سلم  4أن يكون من ضمنها 
ساعات معتمدة من المقررات االختيارية من  6يختار الطالب ما مجموعه  ** 

  ).د(خارج القسم جدول 
  
  

  معلومات هامة

  :المقررات الدراسية واالنتقال من مستوى دراسي إلى مستوى آخر
مقررات الدراسية في يتم تسجيل المقررات الدراسية بطريقة آلية حيث تنتظم ال

يطلق عليها مصطلح المستويات ، أوقاتها متتابعة غير متعارضة، مجموعات
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  .الدراسية
وحدة ) 20- 12(تختلف المستويات الدراسية في عدد وحداتها الدراسية من 

، فإذا اجتاز الطالب بنجاح جميع مقررات مستوى دراسي معين، دراسية معتمدة 
ويتم تسجيل جميع مقررات المستوى الدراسي  ينتقل لدراسة المستوى التالي

  .التالي
ويتدرج في دراسة المستويات الدراسية ، وهكذا يستمر الطالب في النجاح
  .مستوى بعد آخر؛ األعلى فاألعلى

أما إذا تعثر الطالب في مقرر أو أآثر فيتم تسجيل المقرر أو المقررات التي تعثر 
مع معدله التراآمي من مقررات فيها، ويكمل عبئه الدراسي بما يتناسب 

وفق شروط أهمها عدم ) في حدود ثالث مستويات (المستوى التالي والذي يليه 
  .التعارض واجتياز المتطلب السابق

  
  )1: (مثال 

من مقررات المستوى األول ونجح في باقي ) س (إذا تعثر الطالب في المقرر 
الذي تعثر فيه، ثم يكمل ) س(المقررات فإن النظام يقوم أوًال بتسجيل المقرر 

التسجيل من المستوى الثاني أو المستوى الثاني والثالث فقط وال يمكن 
تسجيل مقررات من أآثرمن ثالثة مستويات متوالية، وفي هذه الحالة ال يمكن 

لكن يمكن ) المستوى الصفري(ألنه يقع في المستوى األدنى ) س(حذف المقرر 
  .أو الثالث حذف أي مقرر من المستوى الثاني

  
  )2(مثال 

) 14(وسّجل له النظام ، إذا نجح الطالب في جميع مقررات المستوى األول مثًال
وحدة دراسية من المستوى الثاني، ففي هذه الحالة ال يمكن الحذف أو اإلضافة 

. 
 

  في الفيزياء) العلوم(ماجستير 
  بالمقررات والرسالة

  
ق تطوير برنامج الدراسات يضع البرنامج الحالي خطوة جديدة على طري

حيث يتضمن آخر المستجدات العلمية والبحثية التي تخّص ) ماجستير(العليا 
ويتّضح ذلك من خالل تحديث المقررات القديمة . الفيزياء النظرية والتطبيقية معًا

الفيزياء النووية  -الطاقة الشمسية : وإدخال مقررات جديدة في المسارات التالية
  .فيزياء المواد -فيزياء الليزر  –نظرية الفيزياء ال -

  
  :مسّمى الدرجة
 Master of Science in (M. Sc)في الفيزياء          ) العلوم(درجة ماجستير 

Physics  
  

  :أهداف البرنامج
إعــداد آــوادر بشــرية قــادرة علــى التعامــل مــع طرائــق البحــث العلمــي   -1

  .األآاديمي وتطبيقاته
ــات   -2 ــة احتياجـ ــهام فـــي تلبيـ ــن  اإلسـ ــعودية مـ ــة السـ ــة العربيـ المملكـ

 .المتخصصين في الفيزياء وتطبيقاتها
الوصول بالطالب إلى المستوى الذي يؤهله للبدء في دراسـة الـدآتوراه    -3

 .ألجل متابعة البحث والتطوير في الفيزياء
 

  :شروط القبول
ــا فــي      -1 ــواردة فــي الالئحــة الموحــدة للدراســات العلي ــول ال ُتعتمــد شــروط القب

  .السعوديةالجامعات 
ُيقبل حملة درجة البكالوريوس من خريجي قسـم الفيزيـاء والفلـك مـن جامعـة       -2

  الملك سعود في الرياض،
وآذلك من مختلف الجامعات وآليات المعلمين في المملكة العربيـة السـعودية أو   

  .ما يعادلها
ُيضاف إلى ما سبق تطبيق معايير القبول المعتمدة في قسـم الفيزيـاء والفلـك     -3

على آافة المتقدمين والمتقدمات بطلباتهم، حيث تشمل المعدل التراآمـي فـي   
ــوظيفي     إن آــان (درجــة البكــالوريوس، وعــام التخــرج، وجهــة التخــرج، ووضــعه ال

  .، وآذلك إجراء امتحان شامل في الفيزياء العامة باللغة االنجليزية)موظفًا
  

  :متطلبات الحصول على الدرجة
دراسية من مقـررات الماجسـتير فـي الفيزيـاء      وحدة 24أن يجتاز الطالب   - أ

  :وهي موزعة آالتالي
وحدات دراسية مـن المقـررات المشـترآة لكافـة المسـارات التخصصـية        8) 1

 .في برنامج الماجستير في الفيزياء في الفصل الدراسي األول
وحدة دراسية من المقررات التخصصية فـي آـل مسـار تخصصـي فـي       16) 2

  .لثاني والثالثالفصلين الدراسيين ا
  .إتمام رسالة الماجستير بنجاح -ب
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  :المسارات المتاحة
  :يتضمن برنامج الماجستير خمسة مسارات وهي

  مسار الطاقة الشمسية -1
 مسار الفيزياء النووية -2
 مسار الفيزياء النظرية -3
 مسار فيزياء الليزر -4
 مسار فيزياء المواد -5
  
  

  :الهيكل العام للبرنامج
  .وحدة دراسية إضافًة إلى الرسالة 24عدد الوحدات المطلوبة 

الوحداتنوع المقررات وعددها
 8 مقررات أساسية مشترآة بين المسارات 3

 16 مقررات إجبارية أو اختيارية في آل مسار
 24 المجموع

 6 فيز الرسالة 600
  

  :في الفيزياء) العلوم(المقررات والفصول الدراسية لبرنامج ماجستير 
وهي مشترآة في جميع المسارات الخمسة : ةالمقررات األساسي -1

  :التخصصية
  فيز           فيزياء رياضية 504
  فيز           النمذجة والتحليل الفيزيائي 505
  فيز           ميكانيكا الكم 553
  فيز          رسالة الماجستير 600

  
  

  المستوى األول
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

 )0+3(3 فيزياء رياضية  فيز 504
  )1+1(2 النمذجة والتحليل الفيزيائي  فيز 505
  )0+3(3 ميكانيكا الكم  فيز 553

  )1+7(وحدات معتمدة  8: المجموع
  
 b أو العملية   aعدد الوحدات هو عدد الساعات النظرية: مالحظة

  a + bالالزمة لكل مقرر ممثلة برقمين +....) حاسب آلي+معامل(
  

وهـــي موزعـــة علـــى المســـارات : ختياريـــةالمقـــررات اإلجباريـــة أو اال -2
 التخصصية المعتمدة

  فيزياء وتقنية أشباه الموصالت  فيز 560
  علم البلورات وتطبيقات األشعة السينية  فيز 566
  علم المواد  فيز 574
  الطاقة المتجددة  فيز 564
  تقنية التفريغ واألغشية الرقيقة  فيز 565
  الخاليا الشمسية  فيز 567
  انيكا إحصائيةميك  فيز 540
  الترآيب النووي  فيز 580
  القياسات اإلشعاعية  فيز 583
  فيزياء المفاعالت النووية  فيز 585
  الفيزياء الصحية  فيز 587
  مختبر الفيزياء النووية التجريبية  فيز 588
  )1(فيزياء الجسيمات األولية   فيز 507
  ميكانيكا الكم المتقدم  فيز 554
  )1(الكمية  نظرية المجال  فيز 555
  ميكانيكا تقليدية  فيز 511
  النظرية الكهرومغناطيسية  فيز 530
  النظرية النسبية  فيز 514
  النظرية الكونية  فيز 515
  )2(نظرية المجال الكمية   فيز 556
  )2(فيزياء الجسيمات األولية   فيز 508
  )1(تطبيقات نظرية المجال الكمية في الجوامد   فيز 558
  )2(قات نظرية المجال الكمية في الجوامد تطبي  فيز 559
  فيزياء الليزر  فيز 531
  مختبر البصريات الكمية  فيز 532
  بصريات متقدمة  فيز 533
  الكهرومغناطيسية التطبيقية  فيز 536
  تطبيقات الليزر  فيز 537
  الكواشف البصرية  فيز 538
  أطياف الليزر  فيز 539
  نظرية الجوامد  فيز 570
  نظرية المغناطيسيةال  فيز 576
  الرنين االلكتروني المغناطيسي  فيز 571
  مواضيع خاصة  فيز 577
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  "الطاقة الشمسية"مسار

  المستوى الثاني
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

  )1+2(3 فيزياء وتقنية أشباه الموصالت  فيز 560
  )1+2(3 علم البلورات وتطبيقات األشعة السينية  فيز 566
  )0+3(3 موادعلم ال  فيز 574

  )2+7(وحدات معتمدة  9: المجموع
  

  المستوى الثالث
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

  )0+2(2 الطاقة المتجددة  فيز 564
  )1+2(3 تقنية التفريغ واألغشية الرقيقة  فيز 565
  )0+2(2 الخاليا الشمسية  فيز 567

  )1+6(وحدات معتمدة  7: المجموع
  

  "الفيزياء النووية"مسار
  ستوى الثانيالم

  الوحدات مسّمى المقرر المقرر
 )0+2(2  ميكانيكا إحصائية  فيز 540
  )0+3(3 الترآيب النووي  فيز 580
  )1+2(3 القياسات اإلشعاعية  فيز 583

  )12+7(وحدات معتمدة  8: المجموع
  

  المستوى الثالث
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

 )0+3(3 فيزياء المفاعالت النووية  فيز 585
  )0+3(3 الفيزياء الصحية  فيز 587
  )2+0(2  مختبر الفيزياء النووية التجريبية  فيز 588

 )2+6(وحدات معتمدة  8: المجموع
  

  

 "الفيزياء النظرية"مسار
  

  المستوى الثاني
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

 )0+2(2  )1(فيزياء الجسيمات األولية   فيز 507

  )0+2(2 ميكانيكا إحصائية  فيز 540
  )0+2(2  ميكانيكا الكم المتقدم  فيز 554
 )0+2(2 )1(نظرية المجال الكمية   فيز 555

  )0+8(وحدات معتمدة  8: المجموع
  

  المستوى الثالث
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

  )0+2(2 ميكانيكا تقليدية  فيز 511
  )0+2(2  النظرية الكهرومغناطيسية  فيز 530
  )0+2(2  ***مقرران اختياريان  فيز*** 

2)2+0( 
  )0+8(وحدات معتمدة  8: المجموع

  

  :من المقررات التالية) مقررين فقط 2(ساعات  4يقوم الطالب باختيار *** 
  

  الوحدات مسّمى المقرر المقرر
 )0+2(2  النظرية النسبية   فيز 514

  )0+2(2  النظرية الكونية                  فيز 515

  )0+2(2          )2(نظرية المجال الكمية   فيز 556

 )0+2(2 )   2(فيزياء الجسيمات األولية   فيز 508

  )  1(تطبيقات نظرية المجال الكمية في الجوامد   فيز 558

  )  2(تطبيقات نظرية المجال الكمية في الجوامد   فيز 559
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  "فيزياء الليزر"مسار  

  المستوى الثاني
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

 )0+3(3  فيزياء الليزر  يزف 531
  )2+0(2 مختبر البصريات الكمية  فيز 532
  )0+2(2 بصريات متقدمة  فيز 533
  )0+2(2  الكهرومغناطيسية التطبيقية  فيز 536

  )2+7(وحدات معتمدة  9:  المجموع
  

  المستوى الثالث
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

 )0+2(2 تطبيقات الليزر  فيز 537
  )0+2(2 ف البصريةالكواش  فيز 538

 )0+3(3  أطياف الليزر  فيز 539

  )0+7(وحدات معتمدة  7:  المجموع
  

  "فيزياء المواد"مسار 
  المستوى الثاني

  الوحدات  مسّمى المقرر المقرر
 )0+2(2  ميكانيكا إحصائية  فيز 540
  )1+2(3 علم البلورات وتطبيقات األشعة السينية  فيز 566
  )0+3(3  علم المواد  فيز 574

  )1+7(وحدات معتمدة  8:  المجموع 
  

  المستوى الثالث
  الوحدات مسّمى المقرر المقرر

  )0+3(3 نظرية الجوامد  فيز 570
  )0+2(2  النظرية المغناطيسية  فيز 576
 )0+3(3  ***مقرر اختياري فيز*** 

  )0+8(وحدات معتمدة  8:  المجموع

  :من المقررات التالية) مقرر واحد فقط(ساعات  3يقوم الطالب باختيار *** 
  )1+2( 3فيزياء وتقنية أشباه الموصالت                    : فيز 560
  )0+3( 3الرنين االلكتروني المغناطيسي                     : فيز 571
  )0+3( 3مواضيع خاصة                                    : فيز 577

  
 

مع المجموعات البحثية في قسم  لجنة الدراسات العليا وبالتنسيق: مالحظة
 10واجتماع القسم بجلسته رقم ) دراسة أولى ( هـ 11/4/1425الفيزياء والفلك 

( هـ 8/3/1426وتاريخ  11هـ ، وآذلك اجتماع القسم بجلسته 2/1426/ 17وتاريخ 
تم إقرار الخطة الجديدة المقترحة لبرنامج الدراسـات العليا ) دراسة نهائية

هـ 1426/  3/  22و تــاريخ  12ائيًا في اجتماع القسم رقم  نه) الماجستير(
  .م2005/ 5/ 1المــوافـق 

  

 
 

  
  برنامج دآتوراه الفلسفة في الفيزياء

  )بالمقررات والرسالة(
  

يرآز هذا البرنامج على البحث العلمي آأحد أهم القواعد األساسـية، غيـر أنـه ال    
سـاعة معتمـدة قبـل     18ن يتجـاوز  يتجاهل دور المقررات، حيث إن على الطالـب أ 

ويتم اختيار المقـررات بالتنسـيق مـع المشـرف أو     . التسجيل في رسالة الدآتوراه
لجنة الدراسات العليا لكي تدعم المسـارالبحثي للطالـب للحصـول علـى الدرجـة      

  .خالل عمله بالرسالة
  

  :اسم الدرجة
     (Ph. D in Physics) دآتوراه الفلسفة في الفيزياء

                  
  :أهداف البرنامج

تلبية الطلب المتزايد على الدرجات العلمية العليا في مجال الفيزياء من  .1
ــدول       ــن ال ــات م ــات الســعوديين والطــالب والطالب ــل الطــالب والطالب قب
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 .المجاورة
يــوفر البرنــامج فرصــة للتفاعــل البنــاء وتبــادل الخبــرات بــين الطلبــة          .2

 .السعوديين واألجانب
التـدريب والخبـرات الكافيـة للمرشـحين لكـي يصـبح فـي         يوفر البرنـامج  .3

 .أمكانهم المساهمة والتطوير من خالل األفكار العلمية األصيلة
ســوف يــوفر البرنــامج بيئــة مناســبة تشــجع البحــث العلمــي وتشــجع    .4

 .التعاون مع الباحثين من الدول األخرى
 
 

  :شروط القبول
دة للدراسات العليا فـي  استيفاء شروط القبول الواردة فى الالئحة الموح .1

 .الجامعات السعودية
أن يكون المتقدم حاصال على درجة الماجسـتير فـي تخصـص الفيزيـاء أو      .2

  .أي درجة تعادلها
 61(في التوفل أو أي اختبار آخر يعادلـه   500حصول المتقدم على درجة  .3

ويمكــن أن يعفــى المتقــدم مــن هــذا الشــرط ). IELTSفــي  iBT  ،5فــي 
ا من أحد الـدول التـي تتحـدث اإلنجليزيـة أو يكـون قـد       عندما يكون مواطن

 .حصل على درجة الماجستير من دولة تتحدث اإلنجليزية
أو . في موضوع الفيزيـاء  GREدرجة في اختبار  600حصول المتقدم على  .4

 .يجتاز اختبار القبول الذي يحدده القسم
  .اجتياز المقابلة الشخصية .5

  
  :متطلبات الحصول على الدرجة

  
 .بنجاح) 2ميكانيكا الكم (فيز  652ز مقرر اجتيا  -أ 
وحدة دراسية من مقررات الدراسات العليا الموضحة في  15دراسة    - ب 

األسفل، واجتيازها بنجاح، ويتم اختيار المقررات بناء على توجيه من 
 . مشرف الطالب، أو لجنة  الدراسات العليا

 .النجاح في اختبار مناقشة الرسالة  -ج 

  
  

  :عات المعتمدة للبرنامجملخص السافيما يلي 
  

 وحدات دراسية نوع المقرر رقم ورمز المقرر
 3  مقرر إجباري  فيز 652
6xx  دد      فيز ي بع ث تف ة بحي ررات االختياري ع ضمن المق وتق

  الوحدات المطلوبة في مجال بحثي معين
15 

 -  رسالة الدآتوراه فيز  700
 18    المجموع الكلي

  
   

  الفيزياءمقررات برنامج الدآتوراه في 

   

  :المقررات اإلجبارية: أوال
  

  الوحدات  عنوان المقرر  رقم ورمز المقرر  م
 (0+3) 3   )2(ميكانيكا الكم  فيز 652 1

  
  المقررات االختيارية: ثانيا

  
  الوحدات  عنوان المقرر  رقم ورمز المقرر م
 (0+3) 3 الهندسة التفاضلية ونظرية الحقل الكمي  فيز 603 1
 (0+3) 3 وجبر لي للفيزيائيين زمر  فيز 604 2

 (0+3) 3 علم الكون وفيزياء الجسيمات  فيز 617 3
 (0+3) 3 بصريات غير خطية  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 الكترونيات بصرية فيز 634 7
 (0+3) 3 تطبيقات الليزر  فيز 635 8
 (1+2) 3 بصريات آمية  فيز 636 9
 (1+2) 3 األجهزة البصرية فيز 637 10
 (1+2) 3 التفريغ الهوائي وتقنيات األفالم الرقيقة فيز 641 11
 (0+3) 3 الطاقة المتجددة 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
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 (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 مات المتقدمةفيزياء الجسي 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
 (0+3) 3 البنية الفيزيائية المتناهية في الصغر فيز 671 26
 (0+3) 3 فيزياء الجوامد المتقدمة  فيز 672 27
 (0+3) 3  نظرية الشرائط والخواص الكهربائية للجوامد  فيز 674 28
 (0+2) 3 المغناطيسية في المواد فيز 675 29
 (1+2) 3  الفيزياء الحاسوبية فيز 677 30
 (1+2) 3 الخصائص الضوئية للجوامد فيز 678 31
 (0+3) 3 الترآيب النووي المتقدم فيز 680 32
 (0+3) 3 اإلشعاع البيئي فيز 683 33
 (0+3) 3 تشتت النيوترونات فيز 685 34
 (0+3) 3 آوشف أثر الجسيمات واألنوية  فيز 686 35
 (0+3) 3 األطياف النووية فيز 687 36
 (0+3) 3 يات فيزياء حيويةتقن فيز 691 37
 (0+3) 3 العالج األشعاعي فيز 692 38
 (0+3) 3  تقنيات التصوير الطبي 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
  

  رقم ورمز المقرر   عنوان المقرر الساعات المعتمدة 
 فيز 652   )2(ميكانيكا الكم  3 

مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية   3  xx6   فيز  
 المجموع   6

  
 

  الفصل الثاني
  

  رقم ورمز المقرر   عنوان المقرر الساعات المعتمدة 
مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية   3  xx6   فيز  
مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية   3  xx6   فيز  
 المجموع   6

 
  الفصل الثالث

  
  رقم ورمز المقرر   عنوان المقرر الساعات المعتمدة 

ررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية مق  3  xx6   فيز  
مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية   3  xx6   فيز  
 المجموع   6

 
  الفصل الرابع والفصول التالية

 
  رقم ورمز المقرر   عنوان المقرر الساعات المعتمدة 

فيز 700   الرسالة 6  
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 الدآتوراه بحسب الفصول الدراسية توزيع مقررات

 
  

طرح مقررات الدآتوراه في الفيزياء سوف تكون بحسب الفصول 
   :الدراسية آما يلي

لالسترشاد أثناء التسجيل، يرجى االتصال بأحد رؤساء المجاميع البحثية آما هو 
عواطف . د. مبين في أسفل الصفحة، بالنسبة للطالبات يرجى االتصال بسعادة أ

  لالستفسار عن آل ما يتعلق بالبرنامج هندي

  : األول المستوى 

أحد ) + إجباري على جميع الطالب(فيز  652يسجل الطالب أو الطالبة مقرر 
علما بأن اختيار مقرر من أحد . المقررات األخرى بحسب المسار الذي يرغب فيه

  .يةالمسارات سوف يلزم الطالب باالستمرار في نفس المسار في الفصول التال

  مسار ساعات  اسم المقرر المقرر
فيز  652  الكل (0+3) 23مبكانيكا الكم  
فيز  653  نظرية (0+3) 3الكهروديناميكا الكمية 
فيز  680  نووية (0+3) 3الترآيب النووي المتقدم 
فيز  691  حيوية (0+3) 3تقنيات فيزياء حيوية 
فيز  633  ليزر (1+2) 3تفاعل الليزر مع المادة 
فيز  641   ** شمسية (1+2) 3التفريغ الهوائي وتقنيات األفالم الرقيقة 
فيز  672 ++ مواد  (0+3) 3فيزياء الجوامد المتقدمة    

  

آذلك أن يقوم طالب تخصص علم المواد بتسجيل هذا المقرر في  يمكن **
الثانية عوضا عن المقرر االختياري المطلوب في أسفل  الفصل األول من السنة

آما يمكنهم . من المشرف أو منسق البرنامج صفحة ولكن يحتاج ذلك إلى أقرارال
  .فيز، وال يؤثر ذلك على مسارهم 672 تسجيل هذا المقرر بديال عن مقرر

  
المتجددة وعلوم البيئة بتسجيل  مكن آذلك أن يقوم طالب تخصص الطاقةي ++

قرر االختياري الم هذا المقرر في الفصل األول من السنة الثانية عوضا عن

منسق  المطلوب في أسفل الصفحة ولكن يحتاج ذلك إلى أقرار من المشرف أو
 .البرنامج

مقررين اثنين بحسب المسار الذي  الطالبة/يسجل الطالب :الثانيالمستوى 
  :تم تحديده في الفصل السابق

 مسار ساعات اسم المقرر رقم  المقرر
فيز 652  الكل (0+3) 23مبكانيكا الكم  
فيز  657  نظرية (0+3) 3نظرية الحقول الكمية المتقدمة 
فيز  658  نظرية (0+3) 3أنموذجة القوى الكهروضعيفة 
فيز  685  نووية (0+3) 3تشتت النيوترونات 
فيز  687  نووية (0+3) 3األطياف النووية 
فيز  695  حيوية (0+3) 3المغناطيسية الحيوية 
فيز  693  حيوية (0+3) 3بيتقنيات التصوير الط 
فيز  631  ليزر (0+3) 3بصريات غير خطية  
فيز  634  ليزر (0+3) 3الكترونيات بصرية 
فيز  643  شمسية (1+2) 3تقنيات المواد البيئية والشمسية 
فيز  644  شمسية (1+2) 3عمليات التوصيل الضوئية في اشباه الموصالت 
فيز  674  مواد (0+3) 3ئية للجوامدنظرية الشرائط والخواص الكهربا 
فيز  675  مواد (0+3) 3المغناطيسية في المواد 

  
  

  :المستوى الثالث

الطالبة مقررا واحدا فقط بحسب المسار الذي تم تحديده في / يسجل الطالب
  :الفصل الدراسي األول من العام السابق

 مسار ساعات اسم المقرر رقم  المقرر
فيز  652  الكل (0+3) 23مبكانيكا الكم  
فيز 663  نظرية (0+3) 3فيزياء الجسيمات المتقدمة 
فيز 686  نووية (0+3) 3آوشف أثر الجسيمات واألنوية  
فيز 692  حيوية (0+3) 3العالج األشعاعي 
فيز 637  ليزر (1+2) 3األجهزة البصرية 
فيز 645  شمسية (1+2) 3تقنيات تشخيص المواد 
فيز 671  مواد (0+3) 3البنية الفيزيائية المتناهية في الصغر 
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أو  المشرف باالتفاق معمن الجدول التالي  اختياري مقرر آذلك يلزم تسجيل 
الذي يرغب  ، بحيث يقع ضمن المسارباستشارة رئيس المجموعة البحثية

   الطالبة/ فيه الطالب

  :تابع المستوى الثالث
  

  ارمس ساعات اسم المقرر رقم  المقرر
فيز  603  نظرية(0+3) 3الهندسة التفاضلية ونظرية الحقل الكمي  
فيز  604  نظرية(0+3) 3زمر وجبر لي للفيزيائيين  
فيز  617  نظرية(0+3) 3علم الكون وفيزياء الجسيمات  
فيز  632  نظرية(0+3) 3ظواهر فائقة السرعة 
فيز  664  نظرية(0+3) 3الكروموديناميكا الكمية  
فيز  665  نظرية(1+2) 3التوحيد العظيم  
فيز  666  نظرية(0+3) 3التناسق الفائق  
فيز  667  نظرية(0+3) 3نظرية الخيوط  
فيز  668  نظرية(0+3) 3الجاذبية الفائقة 
فيز  635  ليزر(0+3) 3تطبيقات الليزر  
فيز  636  ليزر(0+3) 3بصريات آمية  
فيز  642  شمسية(0+3) 3جددة التطبيقية والفيزياء البيئيةالطاقة المت 
فيز  677  مواد(1+2) 3 الفيزياء الحاسوبية 
فيز  678  نووية(0+3) 3الخصائص الضوئية للجوامد 
فيز  683  نووية(0+3) 3اإلشعاع البيئي 
فيز  694  حيوية(0+3) 3التصوير بالرنين المغناطيسي 
فيز  696  حيوية(0+3) 3األنظـمـة الحيويةالجـذور الحـرة في  
فيز 697  حيوية(0+3) 3الفيزياء الحيوية لإلشعاع البيئي 
فيز 669  الكل(1+2) 3موضوعات مختارة في مواضيع بحثية حديثة 

 ملحوظة

يكون من  على جميع الطالب والطالبات االلتزام بالجداول المرفقة، وسوف *
 .المقررات محدودية األساتذة وآثرة الصعب جدا طرح مقررات باالتفاق بسبب

مقررات  الطالب الذي يحذف الفصل األول لسبب من األسباب، سوف يلزمه أخذ *
 القادمة  ذلك الفصل في السنة

 :أمثلة 

 :تخصص فيزياء نظرية

 Phys 652 + Phys 653  :الفصل األول
 Phys 657 + Phys 658  :الفصل الثاني
 Phys 663  :الفصل الثالث

 +  PHYS 603 أو  PHYS 604 أو PHYS 617 أو PHYS 664  أو PHYS 665 أو 
PHYS 666  أو PHYS 667  أو PHYS 668  أو PHYS 669 

  

 :فيزياء المواد

لتنسيق مع  ولكن يحتاج  Phys 641 أو)  Phys 672 + Phys 652  :الفصل األول
 (المشرف

 Phys 675 + Phys 674  :الفصل الثاني
 Phys 671  :الفصل الثالث

 +  PHYS 641 أو  PHYS 669 أو PHYS 677 أو PHYS 678  

آمقرر ) مواضيع مختارة)  Phys 669 تسجيل جميع الطالب يمكنهم :ملحوظة 
 البرنامج اختياري ولكن بالتنسيق مع المشرف أو منسق

  
  :عزيزي الطالب

يعتمد على اختيار مقررات الفصل األول ) المسار(تذآر أن تحديد التخصص 
عليك االتصال بالقسم للتأآد من اختيار التخصص والمسار ). لمستوى األولا(

  .والمقررات التي تخدم ذلك التخصص
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  وصف مقررات البكالوريوس في الفيزياء
  
  

  )0+1+3(4 1فيز فيزياء عامة  110
الوحدات الفيزيائية، المقاييس، المتجهات، أسس الحرآة الخطية، : الميكانيكا

المستوية، ، قوانين نيوتن للحرآة وتطبيقاتها، الشغل والطاقة معادالت الحرآة 
. المرونة، الموائع الساآنة، التوتر السطحي: خواص المادة. وقانون حفظ الطاقة

مفاهيم درجة الحرارة ومقاييسها، القانون الصفري، آمية الحرارة، السعة : الحرارة
نتقال الحرارة، قياسات اإلشعاع الحرارية، الحرارة النوعية، قانون نيوتن للتبريد، ا

  .الحراري، قوانين ستيفان وآيرتشوف الحرارية
  

  )0+1+3(4  2فيز فيزياء عامة  111
المتجهات وتحليل القوى،  قانون آولوم ، المجال والجهد الكهربائي حرآة شحنة 
نقطية في مجال آهربي ، المكثفات، طاقة مكثف مشحون، التيار المستمر، 

مقاومة ودرجة الحرارة، الطاقة والقدرة الكهربائية، قاعدة آيرشوف، قانون أوم ، ال
تيار الشحن والتفريغ لمكثف،  قانونا اإلنعكاس ، المرايا وأنواعها ، إنكسار الضوء ، 

االنعكاس الكلي . العدسات وأنواعها، قوانين االنعكاس واالنكسار، المنشور
مرآبة، المجهر البسيط الداخلي والزاوية الحرجة، العدسات، العدسات ال

ظواهر إشعاع الجسم األسود ، األثر ، مقدمة في نظرية الكم.  والمرآب
التحلل اإلشعاعي، قانون التحلل ، خواص النواة. الكهروضوئي، األشعة السينية

  . اإلشعاعي ، التفاعالت النووية، النشاط اإلشعاعي
  

  )1+0+3(4ريض حساب التكامل  111
وخواصه، الدالة األصلية، التكامل غير المحدد والمبرهنة تعريف التكامل المحدد 

تكامالت الدوال األسية . التكامل بالتعويض. األساسية لحساب التفاضل والتكامل
مشتقات . الطبيعية والعامة، تكامالت الدوال اللوغاريتمية الطبيعية والعامة

التكامل : تكامل طرائق ال. وتكامالت الدوال الزائدية والدوال الزائدية العكسية
باألجزاء، التكامل بالتعويضات المثلثية، التكامل بطريقة إآمال االمربع، تكامالت 

صيغ عدم التعيين ، التكامالت . الدوال الكسرية، تكامالت بتعويضات متفرقة
المساحات، حجوم األجسام الدورانية، طول القوس : تطبيقات التكامل . المعتلة

. التكامل العددي. خطية، الشغل، العزوم ومرآز الثقلوسطح الدوران، الحرآة ال
اإلحداثيات القطبية، العالقة بين اإلحداثيات القطبية والديكارتية، رسم المنحنيات 

  .المعادالت الوسيطية. القطبية ، المساحات في اإلحداثيات القطبية
  

  ) 1(  فيز فيزياء رياضية 201
طرق المحو، (ن المعادالت الخطية طرق حل نظم م: نظام من المعادالت الخطية

التعريفات، العمليات علي المصفوفات، : (، المصفوفات...)جوردان، -جاوس
المعكوسة،   طريقة عملية الصف ...). المصفوفة المدورة، المجموع القطري، 

الفضاءات المتجهة ذات البعدين : الفضاءات المتجهة. األولية، المحدد، قاعدة آرامر
القيم . د، المسافة في الفضاءات المتجهة ذات  البعدين والثالثة أبعادوالثالثة أبعا

المطلقة، الضرب القياسي، اإلسقاط، الضرب االتجاهي، الفضاءات المتجهة ذات 
. الفضاءات اإلقليدية، فضاءات الضرب الداخلي، التحويالت الخطية: البعد  النوني

  .مسائل القيم الذاتية والمتجهات الذاتية
  

  )1+0+3(4معادالت تفاضلية  209 ريض 
نهاية المتتاليات، المتسلسالت غير المنتهية،  المتتاليات الهندسية، اختبارات    

التقارب النقطي، :  متسلسالت الدوال.  اختبار التكامل، اختبارالنسبة : التقارب
. متسلسالت فورير، تكامل فورير  متسلسلة تايلور، متسلسالت ماآلورين  ،

المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى، المعادالت القابلة : دالت التفاضليةالمعا
المعادالت المتجانسة من . للفصل، المعادالت الخطية  طريقة العامل المكامل

الرتبة األولى، معادالت بيرنولي، نمذجة المسائل الفيزيائية باستخدام المعادالت 
  .التفاضلية

  
  )1+0+3(4) 1(ة فيز ميكانيكا تقليدي 210

مرآز الكتلة : أنظمة الجسيمات األبعاد، المقذوفات،  وثالثية ثنائية الحرآة
لألجسام الصلبة، حرآتها، آمية الحرآة الخطية للجسم، وللجسيمات المتعددة، 

ما هو التصادم، الدفع وآمية الحرآة، : التصادمات. حفظ آمية الحرآة، الصواريخ
: الدوران. في بعد وبعدين، إحداثيات مرآز الكتلةحفظ آمية الحرآة، التصادمات 

الحرآة الدورانية، المتغيرات الدورانية، التسارع الزاوي الثابت، آميات الحرآة 
الدورانية آمتجهات، العالقة بين المتغيرات الخطية الدورانية آكميات قياسية 

وران، طاقة الد: الدحرجة، والعزم وآمية الحرآة الزاوية. ومتجهه، العزم، الشغل
توازن . الدوران، القصور، العزم، دوران األجسام الصلبة، حفظ آمية الزاوية، الترنح

شروط التوازن، مرآز الجاذبية، أمثلة على  التوازن، استقرار : األجسام الصلبة
  .واالتزان الطبيعي لألجسام الصلبة تحت مجال الجاذبية

ام، السقوط الحر، الجاذبية بالقرب قانون الجذب العام، ثابت الجذب الع: الجاذبية
من سطح األرض، طاقة الوضع التجاذبي، حرآة الكواآب واألقمار، قانون 

  .النسبية الخاصة. المساحة، طاقة المدار
  

  )1+0+3(4فيز آهرو مغناطيسية  222
قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الكهربي، تدرج الجهد وتطبيقاته،  المكثفات 

بت العزل، العوازل وقانون جاوس، اإلزاحة واإلستقطاب والتأثرية والمواد العازلة، ثا
المجال المغناطيسي للتيار الكهربي ،قانون أمبير الدوائري وتطبيقاته ، . الكهربية

القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة متحرآة وتطبيقاتها، الحث 
لتيار في دائرة قانون فراداي ولنز، الحث الذاتي والمتبادل، ا: الكهرومغناطيسي

، المجال الكهربي والمجال المغناطيسي في المواد، حساب المتجهات   . حثية
معادالت ماآسويل في صيغتها ، الطاقة الكهربائية والطاقة المغناطيسية
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دوائر  التيار المتردد . اإلنتشار  واإلشعاع، الموجات  الكهرومغناطيسية، التفاضلية
األعداد المرآبة في دوائرالتيار . زي،  دوائرالرنينالمتصلة على التوالي أو التوا

  المتردد
  

  )1+0+3(4فيز اهتزازات وموجات  234
 تحليل فورير االهتزازات الحرة، الرياضيات البديلة للحرآة التوافقية و الحرآة الدورية

االهتزازات الزاوية ، االهتزازات الصوتية،  اهتزازات البالزما، االهتزازات الجزئية، 
، االضمحالل الخفيف،  االضمحالل ، االهتزازات المخمدة بذبات الدارة الكهربائية ذ

الشديد،  االضمحالل الحرج،  االضمحالل الناتج عن مقاومة ، االضمحالل الناتج 
 تراآب الحرآة التوافقيةالحاالت المستقرة : االهتزازات القسرية .  عن االحتكاك

المنتقلة، الموقوفة، المتفرقة : الموجات. ندارات الرني. التراآيب،  العابرات
  . نظرية فوريير. والالمتفرقة

  
  )1+0+2(3) 2(  فيز فيزياء رياضية 301

المنحنيات، المنحنيات المعاملية، اإلحداثيات : مقدمة في الهندسة التحليلية
الدوال في . القطبية، خطوط التماس، المقاطع المخروطية في التفاضل والتكامل

التفاضلية . التفاضل الجزئي. النهايات واالتصال. وثالثة متجهات وأآثرمتجهين، 
التقريب الخطي :(مستويات التماس، التفاضلية الكاملة. وقاعدة السلسلة

القيم العظمي والصغرى ومتعددات . التفاضل واالنحدار المتجه...). المكاني 
 . الجرانج

  
  )0+0+3(3)  2(فيز ميكانيكا تقليدية   312
دراسة  ,دراسة بعض الطرق الرياضية التغتيرية،  ة اإلحداثيات المتعامدةدراس

، ديناميكا الجرانج وهاملتون، دراسة القوى المرآزية،مبدئي الجرانج وهاملتون
دراسة ، دراسة حرآة األجسام الصلبة، دراسة حرآة نظام لعدد من األجسام  

، آة التوافقية المزدوجةدراسة الحر، حرآة األجسام من خالل المحاور المتحرآة
  .الحرآة الموجية

  
  )0+1+2(3فيز إلكترونيات  325

وتطبيقاتها،  p-nأشباه الموصالت، تطعيم أشباه الموصالت، خصائص وصالت 
الدايودات، الترانزستور ذو القطبين، تكبير األشارات، الترانزستور ذو التاثر الحقلي، 

ة الدقيقة، عمليات التضخيم، التغذية أجزاء الدائرة األلكترونية ورموزها، األجهز
الراجعة، تطبيقات وعمليات المضخمات المقفلة، الدمج والكشف، الدوائر 
المتكاملة، مدخل ألى األلكترونيات الرقمية، التحويل من رقمي إلى عادي 

  والعكس
  

  )0+0+3(3فيز بصريات  331
رعة الطور، التمثيل معادلة الموجة، الموجة الجيبية، س: النظرية الموجية للضوء -

مبدأ التراآب، تراآب : تراآب الموجات. باألعداد المرآبة، الموجات المستوية
موجات لها نفس التردد، الموجات الموقوفة، سرعة الطور والمجموعة، الطاقة 

تداخل موجتين، تجربة يونج، : التداخل. والقدرة، المصادر العشوائية والمترابطة
تخيليين، التداخل في األغشية الرقية، حلقات  التداخل من مصدر ذي شقين

- زندر، مقياس فابري -مقياس مايكلسون، مقياس ماخ: مقاييس التداخل. نيوتن
االستقطاب الخطي و الدائري والبيضاوي، تكوين االستقطاب، : االستقطاب. بيرو

أنواع الحيود، حيود : الحيود. االنكسار المزدوج، النشاطية والمرونة الضوئية
ينهوفر بواسطة فتحة ضيقة و فتحتين ضيقتين وعدة فتحات، الحيود بواسطة فر

محزوز الحيود، . الفتحة المستطيلة والدائرية، اتساع الشعاع، القدرة التحليلية
  .معادلة محزوز الحيود، التشتت، أنواع وأجهزة المحزوز

  
  )1+0+3(4فيز فيزياء حرارية و  إحصائية  343

دوال الحالة والتفاضالت التامة  -في الفيزياء الحرارية تعاريف ومفاهيم أساسية 
القانون األول في الديناميكا الحرارية وبعض  - النظرية الحرآية للغازات  -والناقصة 
القانون الثاني في  -اإلجراءات والتحوالت الحرارية تحت شروط مختلفة  -تطبيقاته 

الثالث في الديناميكا الحرارية وحالة القانون  -دالة االنتروبية  - الديناميكا الحرارية 
 -الطاقة الحرة ودالتا هلمهولتز وجيبس  -النظام عند درجة حرارة الصفر المطلق 

دوال  - المفهوم اإلحصائي لالنتروبية  -معادالت ماآسويل في الديناميكا الحرارية 
، ديراك  - اينشتاين، فيرمي  - بولتزمان، بوز  - ماآسويل : التوزعات اإلحصائية

  ).تطبيقات ومسائل نموذجية (البرمجة في الفيزياء الحرارية واإلحصائية 
  

  )1+0+3(4فيز فيزياء حديثة  352
السلوك الموجي والحزم الموجية للجسيمات والتفسير ، مبادئ ميكانيكا الكم

، االحتمالي للدالة الموجية و معادلة شرود نجر، معادلة شودنجر في بعد واحد
، نظرية آمية الحرآة الزاوية،  القيم والدوال الخاصة، يكا الكمالمؤثرات في ميكان

التمثيل المصفوفي ، معادلة شودنجر لجسيم في ثالثة أبعاد وذرة الهيدروجين
نظرية االضطراب ، العزم الزاوي المغزلي، جمع العزوم الزاوية ، لميكانيكا الكم

  .المستقلة عن الزمن
  

  )0+0+3(3) 1(فيز فيزياء جوامد  371
تعريف  الحالة الصلبة، نمو البلورات،   األجسام الصلبة المتبلورة والالمتبلورة 
والنانوية، الترابط الذري،  الترآيب البلوري والشبيكة،  معامالت ميالر، الثوابت 
البلورية، العيوب البلورية،  تحليل فوريير للنظم التكرارية،  التشتت الموجي 

لوين ،  األشعة السينية وحيودها، الفونونات والشبيكة المقلوبة،  مناطق  بر
والتذبذب البلوري،   الخصائص الحرارية للمواد،  السعة الحرارية،  توزيع بالنك، 

غاز (آثافة الحاالت، نموذج ديباي،   نموذج أينشتاين ،  نموذج اإللكترون الحر 
  .الخواص الكهربائية والضوئية و الحرارية للغاز اإللكتروني) فرمي
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  )0+2+0(2فيز مختبر فيزياء حراريه  391
قانون نيوتن  –قانون بويل  –تحقيق قانون جول  –التمدد الطولي  –الحرارة النوعية 

 –االنتقال الحراري   –محرك آارنو  –المحرك الحراري  -معامل اللزوجة  –للتبريد 
  .تعيين الكثافة وتمدد السوائل

  
  )0+2+0(2فيز مختبر آهرومغناطيسيه  394

قياس شحنة اإللكترون بطريقة ميليكان ، إيجاد قيمة مقاومة عالية بطريقة 
التفريغ ، دراسة تغير شدة المجال المغناطيسي مع المسافة على محور ملف 
دائري وإيجاد المرآبة األفقية للمجال المغناطيسي األرضي، دراسة خواص 

تيار و ترشيحه ، تعيين المحول الكهربائي ، دوائر الرنين على التوالي ، تقويم ال
شدة مجال مغناطيسي باستخدام ملف باحث ، تعيين النسبة بين شحنة 
اإللكترون وآتلته ، تعيين ثابت العزل الكهربائي باستخدام دائرة الرنين، المحوالت 

 .الكهربائية
  
  

  )0+2+0(2فيز مختبر فيزياء موجيه  395
طياف آبي لدراسة م -حلقات نيوتن  -محزوز الحيود  -تجربة شقي ينج 

تحقيق قانون التربيع العكسي لإلشعاع   - موشور فرنل - مرآة لويد  -اإلستقطاب 
الضـوئي وتعيـين معـامل امتصـاص الضـوء فـي الزجـاج باسـتخدام خليـة 

حساب معامل اإلنكسار  –حساب معامل اإلنكسار لمادة موشور  –آهروضوئية 
  .لدوران النوعي بواسطة البوالروميترحساب ا –لمادة سائلة بواسطة جهاز آبي 

  
  )0+3+0(3فيز مختبر فيزياء حديثة  396

مقياس مايكلسون لتداخل الضوء ، مقياس فابري بيروت للتداخل ،  سرعة 
الموجات فوق الصوتية ، أثر آير الكهروضوئي ، أثر فاراداي الضومغناطيسي ، 

ية الكهروضوئية وتعيين قياس الطيف الضوئي الخطي وتعيين ثابت رايدبرج ، الخل
جيراك وآذلك  - ثابت بالنك ، تجربة أثر زيمان العادي باستخدام لوح المور

باستخدام (بيروت ، تجربة فرانك هـيرتز للزئبق والنيون  - باستخدام جهاز فابري
قانون براغ ، داون هنت، قانون ( ، دراسـة أطيـاف األشـعة السـينية ) الحاسب
للماء المقطر ( يـزة لألمواج القصيرة ، مطياف اإلمتصاص ، الخـواص المم) موزلي

، ) وترآيزات مختلفة لكبريتات النحاس، خواص المرشحات، تحقيق قانون المبرت
       .إشعاع الجسم األسود

  
  )0+1+1(2فيز فيزياء حاسوبية  400

الحساب و العلوم، ضرورة أستخدام الحاسبات الحديثة، لغات الحاسب : مقدمة-1
  قوانين نيوتن و آبلر: غاريثم، تطبيقاتو اللو

أنظمة المعادالت الخطية، القيم الذاتية و المتجهات : الجبر الخطي العددي-2
 .الذاتية

االستيفاء الداخلي لكثرة : االستيفاء الداخلي و الخارجي و توفيق البيانات-3
  .الحدود، توفيق البيانات، توافق اقل المربعات

مسائل القيم االبتدائية، طريقتا اويلر و بيكار، : لعاديةالمعادالت التفاضلية ا-4
طريقتا رونغي و آيوتا، الديناميكا الفوضوية للبندول المدفوع، مسائل القيم 

 .الحدودية و الذاتية، معادلة شرودنجر في بعد واحد
التكامل في بعد واحد، التكامل في عدة أبعاد، طريقتا رونغي : التكامل العددي-5

 .طريقة مونتي آارلوو آيوتا، 
  
  

  )0+0+3(3) 3(فيز فيزياء رياضية  404
جبر األعداد المرآبة، التمثيل النقطي لألعداد المرآبة، : األعداد المرآبة -1

  .األس المرآب، القوي والجذور. الصيغ المتجهة والقطبية
دالة المتغير المرآب، النهايات و االتصال، التحللية، : الدوال التحليلية -2

  .ريمان-وشيمعادالت آ
الدوال آثيرة الحدود والكسرية، الدوال الهندسية : الدوال األولية  -3

والزائدية، الدالة اللوغاريتمية، القوي المرآبة والدوال الهندسية 
 .العكسية

دوال بيسيل، دوال . ، دالة بيتا) المضروب(دالة جاما : الدوال الخاصة -4
 .كرويةالجيندر، دوال الجيندر المصاحبة، المتوافقات ال

  .دوال هيرميت، دوال لوجير -5
  

  )0+0+2(2) 1(فيز  فيزياء فلكية  411
 –أطيافها وأنواعها الطيفية  –مقدمة عن األطياف  –لمعانها  –أقدارها : النجوم

النجوم المزدوجة وحساب آتل  – H-Rالشكل - حساب أبعاد النجوم وسرعاتها 
ترآيب  –النجوم وأعمار النجوم التفاعالت النووية داخل   –تكوين النجوم  –النجوم 

  .وتطور النجوم

  )0+0+2(2) 2(فيز فيزياء فلكية  412
مناطق  –فيزياء مادة ما بين النجوم  –مكوناتها  –توزيعاتها : مادة ما بين النجوم 

مقدمة في الكيمياء  –فيزياء تكوين النجوم   –الهيدروجين المتأين وغير المتأين 
مادة ما بيم النجوم وتوزيعاتها في   – السدم الكوآبيةفيزياء وآيمياء   –الفلكية 
  .المجرات

  
  )0+0+2(2فيز فيزياء أشباه الموصالت  423

االلكترونيات والمادة، موجز عن أشباه الموصالت، المتصل الثنائي وتطبيقاته، 
الترانزستورات القطبية والثنائية والمضخمات، أسس الدوائر المتكاملة، 

الية وتطبيقاتها، التجاوب الترددي، نظرية المضخم العملياتي الترانزستورات المج
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وتطبيقاته، مضخمات القدرة، تغذية القدرة ومنظمات الجهد، المبدالت التشابهية 
  .الرقمية–
  

  )0+0+3(3فيز فيزياء الليزر  435
إنبعاث و امتصاص الضوء، عالقات أينشتاين، التوزع المقلوب ، معامل الكسب ، 

ليزرات المواد الصلبة ، ليزرات أشباه الموصالت . ئية ، أنماط الليزرالرنانات الضو
،الليزرات الغازية ، ليزرات الصبغة السائلة ، ليزر اإللكترون الحر وبعض أنواع 

عرض الخط الطيفي لليزر، انفراج : خصائص أشعة الليزر.  الليزرات الحديثة
، مضاعفة  Q، تبديل معامل ــ تجميع أشعة الليزر‘ الشعاع، ترابط الشعاع، اللمعان

  .التردد ، مزاوجة الطور
التطبيقات الطبية ، الصناعية، العسكرية ، العلمية ، : تطبيقات أشعة الليزر

  .القياسية ، الهولوغرافي، اإلتصاالت
  

  ) 0+0+2(2فيز مهارات تعليم الفيزياء  444
لفيزياء هذا المقرر يهدف إلى عرض وتعليم وسائل متقدمة في طرق تعليم ا

للمرحلة الثانوية، استخدام الكورسات األلكترونية، استخدام وسائل األيضاح، 
آتابة مسائل الفيزياء، آتابة امتحانات الفيزياء، استخدام طرق المناقشة والحوار 
في فهم الفيزياء، االستفادة من المصادر الجديدة في التعلم، ربط العملي 

  .   بالنظري
  

  )1+0+3(4) 1(م فيز ميكانيكا الك 453
نظرية االضطراب  ،الترآيب الذري والجزيئي ،التفاعالت في ذرة الهيدروجين

 ،تفاعل جسيم مشحون مع المجال الكهرومغناطيسي ،المتغيرة مع الزمن
  .نظرية التشتت، االنتقاالت الذرية واالشعاع

  
  )0+0+2(2فيز األطياف الذرية والجزيئية  456

لذره الهيدروجين، قاعده االستثناء الرئيسي   المغزلي –التفاعل الدوراني 
لباولي، التوزيع اإللكتروني في الذرات متعددة اإللكترونات، الذرات أحاديه التكافؤ، 

. ، قاعده َهاند) jj، اقتران LS اقتران  ،ss، اقتران  ℓℓاقتران(الذرات ثنائيه التكافؤ 
سي، تأثير زيمان، تأثير تفاعل الذرات متعددة اإللكترونات مع المجال المغناطي

الترآيب البنائي للجزيئات، مستويات الطاقة اإللكترونية . باخ، تأثير ستارك - باشن
المطيافيه الضوئية، : التقنيات الطيفية. واإلهتزازية والدورانية للجزيء الثنائي

مطيافية األشعة تحت الحمراء، مطيافية رامان، الرنين المغناطيسي، المصادر 
  .  ثارة وأنظمه تسجيل النتائجالضوئيه لإل

  
  )2+0+0(2فيز مختبر الليزر  457

  
  :تجارب يجريها الطالب في المختبر وهي

السالمه والليزر، طول الترابط، تحليل الشعاع الجاوسي، تصميم تجويف اليزر، 
البناء الترآيبي الطوار الليزر، أطياف االمتصاص واالنبعاث للصبغات، بصريات فورير، 

  .البصرية، التوليد التوافقي الثاني، معادله فرنلاأللياف 
  

  3)0+0+3(فيز  فيزياء حيوية   460
الروافع وأتزان  - تحليل المتجهات - القوى المؤثرة على أجسامنا -الميكانيكا الحيوية

معامل يونج و القص للمواد واألنسجة  -منحنى األجهاد واألنفعال –األجسام 
تطبيقات    -معادلة بيرنولي - زوجة والتوتر السطحيالل - خواص الموائع - البيولوجية

 -تأثير الجاذبية والتسارع على ضغط الدم  - معادلة بيرنولي على حرآة الموائع
الموجات فوق السمعية وآيفية  –طبيعة الصوت ومستوى الشدة الصوتية 

النظام العصبي  -تطبيق الموجات فوق السمعية في التشخيص والعالج -إنتاجها
الجهد  –جهد األتزان للخاليا ومعادلة نيرنست  -الكهرباء خالل الجسم وسريان

قياس الجهد الكهربي لبعض  -النشط للخاليا والعوامل التي تؤثر على إنتقاله
رسم الشبكية  –رسم المخ الكهربي  –رسم القلب الكهربي  -أعضاء الجسم 

تأثيراته الفيزيائية   -الطبيعية والصناعية مصادره -األشعاع غير المؤين - الكهربي
  .والبيولوجية

  
  )0+  0+ 2( 2فيز طبية  462

مقدمة عن الفيزياء الطبية، طيف الموجات الكهرومغناطيسية، اإلشعاع المؤين 
  .وغير المؤين وتفاعلهما مع المادة الحيوية

مقدمة، التصوير باألشعة السينية، التصوير المقطعي، : التصوير الطبي -
مقدمة عن فيزياء العالج : العالج اإلشعاعي. وق الصوتيةالتشخيص بالموجات ف

اإلشعاعي، المعجالت الخطية، مقدمة للتخطيط العالجي، العالج بالبذرة 
: التصوير بالرنين المغناطيسي. اإلشعاعية، التحقق من الجودة ومعايرة األجهزة

ناطيسي، مقدمة، فيزياء الرنين المغناطيسي النووي، مبادئ التصوير بالرنين المغ
مقدمة، النظائر المشعة ، التصوير بجهاز االنبعاث : الطب النووي. التطبيقات الطبية

  البوزيتروني
  

  )0+0+2( 2) 2(فيز فيزياء جوامد  472
سطوح فرمي، مستويات الطاقة في بعد واحد، شرائط الطاقة، حساب طاقة 

واقل والشرائط في الفجوة،  نظرية النقل الكهربائي، أثر هول، نظرية وتطبيقات الن
اشباه الموصالت واألجهزة الدقيقة، المغناطيسية في المواد، المواد فائقة 

  .التوصيل، تفاعل المواد مع اإلشعاع
  

  )0+1+2(3فيز علم المواد  473
، الترآيب البلوري للمعادن ، ) السائلة والزجاجية والمتبلورة ( حاالت المادة 

، طرق ) ي العاآس ، المجهر اإللكتروني المجهر الضوئ( الفحص المجهـــــري 
قياس الصالدة ، منحنيات اإلجهاد ( تحضير العينــات ، الفحص الميكانيكي 
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( ، االنتشار في الجوامد ) العيوب النقطية واالنزالق(،العيوب البلورية ) واإلنفعال 
التقوية ، المعالجة الحرارية للصلب ، ) التحوالت الطورية ومخططات األطوار الثنائية

  ) .التشكيل على البارد والتسبيك والترسيب والمساحيق ( ووسائلها 
  

  )0+0+ 2( 2فيز مقدمة في علم وتقنيات النانو  476
مقدمة في علوم الفيزياء النانوية وتقنيات النانو، قوانين التصغير : الجزء األول

البدء من ( وحدود الصغر، الطبيعة الكمية للعالم النانوي، طرق البناء النانوي
  . ، الميكروسكوبات الدقيقة)األعلى لألسفل والعكس

خصائص وتطبيقات المواد العازلة والمعدنية النانوية، الجسيمات : الجزء الثاني
النانوية المفردة والمجتمعة، المواد المبنية نانويا، البنى الكربونية النانوية، العزوم 

  .النانوية والمغناطيسات النانوية
خصائص وتطبيقات المواد النانوية شبه الموصلة، بناء وتحضير : الثالجزء الث

االسالك النانوية شبه الموصلة والنقاط الكمية، الخصائص الضوية والكهربائية في 
االنظمة الكمية في بعدين وثالثة ابعاد، الكشف الضوئي عن البنى النانوية شبه 

  .زة النانوية المعتمدة عليهاالموصلة، النقاط الكمية واألسالك النانوية واألجه
  

  )0+0+3(3فيز فيزياء الطاقة والبيئة  477
اإلشعاع الشمسي ): 1(أسس الطاقة، الوقود األحفوري، الطاقة المتجددة 

والطاقة الشمسية بما فيها الحراريات والكهروضوئيات والكهروآيميائيات، الطاقة 
ة الرياح والمحيطات، الكتلة الطاقة المائية، طاق(البدائل األخرى ): 2(المتجددة 
الفضالت والوقود الحيوي السائل والغازي، والحرارة الجوفية، والمد : الحيوية

، والطاقة النووية، وترشيد الطاقة، الطاقة والمواصالت، وتلوث )والجزر، واألمواج
  .الهواء والبيئة

  
  )0+0+2(2فيز فيزياء الجسيمات األولية  480

القوى األساسية . ا وتصنيفها وطرق الكشف عنهاالجسيمات األولية خصائصه
التماثالت  ودورها في دراسة الجسيمات . المتبادلة بين الجسيمات األولية

ميكانيكا الكم . القوة الضعيفة. القوة الكهرومغناطيسية. القوة القوية. األولية
  .مخططات فينمان. النسبية

  
  )0+0+3(3) 1(فيز فيزياء نووية  481

ة، النظائر، الطاقة الرابطة، الزخم النووي، العزم الكهربائي خواص النوا
، )τ, t1/2(والمغناطيسي، القوة النووية، النشاط اإلشعاعي، قانون التحلل 

التحلالت اإلشعاعية المتعاقبة، متسلسالت المواد المشعة، النشاط  اإلشعاعي 
التفاعالت ). IC(والتحول الداخلي   γ، انتقاالت β، تحلالت αالصناعي، تحلل 

تفاعل . ، ،مخططات االنحاللEth((، طاقة العتبة Qطاقة التفاعل :  النووية
تفاعل الجسيمات الثقيلة المشحونة، المدى، قدرة : اإلشعاعات مع المادة

اإليقاف، تفاعل الجسيمات الخفيفة   المشحونة، قدرة اإليقاف لإللكترونات، 

الطاقة . هروضوئي ، آومبتون، إنتاج الزوجأثر آ: والمادة γالتفاعل المتبادل بين 
  .الرابطة ونموذج القطرة السائلة

  
  )0+0+2(2) 2(فيز فيزياء نووية  483

النموذج الجمعي ، نموذج القشرة : النماذج النووية . خواص الديوترون النووية
مقدمة لفيزياء . التشتت النووي ، تفاعل النواة المرآبة: التفاعالت النووية. للنواة

  الجسيمات األولية
  

  )0+0+2(2فيز فيزياء المعجالت  485
مدخل إلى فيزياء حزمات الجسيات المشحونة ومعجالت الجسيمات الحديثة، 

أنواع المعجالت ومنها معجالت الكهرباء الساآنة  و المعجالت . مكونات المعجل
 الشحنات، الخطية و المعجالت الخطية العاملة بالتردد والمعجالت الدائرية

  .تطبيقات المعجالت. الكهربية في المجاالت المغناطيسية 
  

  )0+0+2(2فيز الفيزياء اإلشعاعية  486
أجهزة قياس  –تعريف الكميات اإلشعاعية والجرعات اإلشعاعية والوحدات 

التأثيرات  –الرقابة على اإلشعاعات والتلوث اإلشعاعي  –الجرعات  اإلشعاعية 
الحماية من  –الداخلي والخارجي لإلشعاعات  التعرض - الحيوية من اإلشعاعات

الحماية  –توصيات الوآالة الدولية للطاقة الذرية  –اإلشعاعات والحواجز اإلشعاعية 
إدارة المخلفات  –إزالة التلوث اإلشعاعي  –من مصادر اإلشعاعات المختلفة 

  .اإلشعاعية
  

  )0+0+2(2فيز فيزياء المفاعالت النووية  488
المقاطع العرضية، التوهين، معدل التفاعل، المقطع العرضي : رونتفاعالت النيوت

اإلنشطار النووي، نواتج اإلنشطار ، توزيع طاقة اإلنشطار على . لإلنشطار
توزيع الطاقات، : النيوترونات الحرارية.  النيوترونات والشظايا، معامل إعادة التوالد

قة، متوسط فقدان الطاقة المقطع  العرضي الفعال، التهدئة، متوسط فقدان الطا
التفاعل . اللوغاريتمي ،  قدرة التهدئة، نسبة التهدئة، إحتمالية الهروب الرنيني

دورة النيوترونات، معامل النفعية الحراري، معادلة التكاثر ذات : النووي المتسلسل
  الحدود األربعة

  
  )0+2+0( 2فيز مختبر فيزياء جوامد   491

السينية ، تعيين ثابت العزل الكهربائي لمادة عازلة ، التعرف على المواد باألشعة 
قياس تأثير هول لمادة شبه موصلة  و ترآيز  النواقل و حرآتها،  قياس  قابلية 
التمغنط  لعدة  مواد ،  الرنين  المغناطيسي ،  الخاليا  الشمسية ، تعيين  مقدار 

مثالية  مع  درجة فجوة الطاقة ألشباه الموصالت ، دراسة تغير مقاومة مادة 
الحرارة ،  دراسة  حيود  اإللكترونات،  دراسة  الظاهرة  الكهروحرارية ، االمتصاص 

  .الضوئي للمواد والمواد المعيبة وأثر إضافة المواد النانوية
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  )0+2+0(2فيز مختبر الفيزياء النووية  492

اشف دراسة أطياف جاما باستخدام الك، العد اإلحصائي، خصائص عداد جيجر
دراسة ، دراسة أطياف جسيمات ألفا باستخدام آاشفات شبه موصلة، الوميضي

دراسة طيف جاما باستخدام محلل وحيد ، طيف بيتا وتعيين طاقة نقطة النهاية
، آمية حرآة وطاقة جسيمات بيتا باستخدام المطياف المغناطيسي، القناة

  تشتت آومبتون، إنتشار النيوترونات
  

  )0+3+0(3ج فيز  مشروع تخر 499
الطالبة للقيام بإجراء بحث  علمي في مواضيع مختاره /يهدف إلى إرشاد الطالب 

تجريبية أو نظريه في مجاالت الفيزياء، آما يهدف إلى  تدريب الطالب على آتابة 
  .تقرير عن بحثه واستخدام  المراجع العلمية لتجميع المعلومات

  

 
 

  وصف مقررات الماجستير في الفيزياء
  

  :وحدة) 0+3(3فيز الفيزياء الرياضية     504
، هيرميت، الجندر، بسل(الدوال الخاصة ، مراجعة المعادالت التفاضلية العادية

المعادالت التفاضلية ، )فورير و البالس(التحويالت التكاملية ، )جاما، بيتا، الجيير
طرق حل  ،المعادالت التفاضلية ذات الرتبة الثانية، الجزئية ذات الرتبة األولى
، تطبيقات المعادالت التفاضلية فى أبعاد متعددة، المعادالت التفاضلية الجزئية

إستخدام ، إستخدام التحويالت التكاميلية فى حل المعادالت التفاضلية الجزئية
  .دالة جرين فى حل المعادالت التفاضلية الجزئية

  
  :وحدة) 1+1(2فيز النمذجة والتحليل الفيزيائي       505
ية دقة القياس، النظرية الرقمية واستخدامات الحاسبات اآللية للقياس، نظر

أساليب إعداد التجارب، القياس اإلحصائي ونظريات االحتمال واإلحصاء الفيزيائي، 
الطيف الكهرومغناطيسي والتطبيقات التجريبية، الوصف الفيزيائي وبناء دوال 

اختيارها حسب مسار  أّما القسم العملي فيتضمن عشر تجارب يتم. الجهد
  :التخصص في برنامج الماجستير وهي على النحو التالي

حامالت (ترآيز النواقل  -3بئر الجهد وأشرطة الطاقة   -2التوزيع اإلحصائي  
احتمال االنتقاالت في الليزر ونظرية اينشتاين  - 4في أشباه الموصالت  ) الشحنة

 -6باستخدام نظرية فوريه  تمثيل الدوال  -5وإشعاع الجسم األسود األول  
آما يمكن تنفيذ . حساب مبسط لنظرية االضطراب واالختزال القطري للمصفوفة 

  .تجارب إضافية حسب مسار الطالب وتخصصه
  

  :وحدة) 0+2(2)       1(فيز فيزياء الجسيمات األولية  507
ا الكينماتيك، ديناميكا الجسيمات األولية، مقدمة تاريخية للجسيمات األولية

، الديناميكا الكهربية الكمية، حساب فينمان، الحاالت المقيدة، التماثالت، النسبية
، الديناميكا الكمية اللونية، الديناميكا الكمية الكهربية للكوارآات والهادرونات

  .النظريات المعيارية، التفاعالت الضعيفة
  

  :وحدة) 0+2(2فيز الميكانيكا التقليدية                511
نظرية ، جاآوبى–نظرية هاميلتون، التحويالت القانونية، دالت هاميلتون للحرآةمعا

مقدمة لصياغة ، النسبية الخاصة فى الميكانيكا الكالسيكية، األضطراب القانونية
  .هاميلتون والجرانج للنظم المتصلة والمجاالت

  
  :وحدة) 0+2(2فيز النظرية النسبية                  514

المبدأ العام للتغّير المرافق ، الممتد المتري ، ممتد ريمان ، ممتد  مبدأ التكافؤ،
ريكي ، المائع المثالي ، معادالت اينشتاين الحقلية ، الحرآة في ممتد 

  .شفارزشايلد ، التباطؤ الجاذبي للضوء، نصف قطر شفارزشايلد
  

  :وحدة) 0+2(2فيز النظرية الكونية         515
واآر ، تمدد الكون ،  –اص عنصر خط لروبرتسون عنصر الخط المتجانس ، خو

المعادالت الديناميكية في علم الكون، نتائج المعادالت الكونية الديناميكية ، 
خلفية الموجات الدقيقة الكونية، عدم التجانس في الخلفية اإلشعاعية ، تشكل 

  .المعتمة النواتات ، تشكل الباريونات ، مشاآل في الحيز الزمني ، ديناميكا المادة
  

  :وحدة) 0+2(2فيز النظرية الكهرومغناطيسية     530
مراجعة على معادالت ماآسويل، إنتشار الموجات الكهرومغناطيسية، اإلنعكاس و 
اإلنكسار، موجهات الموجة للفجوات الرنانة، النظم المشعة، النسبية الخاصة و 

 .المجاالت الكهرومغناطيسية
  

 :وحدة) 0+3(3فيز فيزياء الليزر      531
 –عرض خط االنبعاث  –االنتقاالت المشعة  –نظرية االنبعاث المحثوث والتلقائي 

 –ميكانيكيات االتساع الخطي  –دالة شكل الخط  –اضمحالل الحاالت المثارة 
 –االمتصاص والكسب  –مضخمات الليزر  –الوصف الميكانيكي للذرات المشعة 

 –رنانات الليزر  –عمليات الضخ  –وق العتبة اهتزازات الليزر ف –حد العتبة لليزر 
األشعة  –الرنانات المستقرة  –خصائص أنماط الليزر  –أنماط تجويف الليزر 

انتشار  –شرط االستقرار  – ABCDقانون  –انتشار األشعة الجاوسية  –الجاوسية 
 –الرنانات غير المستقرة  –األشعة الجاوسية في أوساط متجانسة وموًجهه 

ليزر  –ليزرات التغذية الخلفية المتوزعة  –الليزر الحلقي  –قفل النمط  – Qَ -تحويل
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ليزرات اآلبار  –ليزرات أشباه الموصالت عالية القدرة  –انعكاس براغ المتوزع 
 .الكمية

  
 :وحدة) 2+0(2فيز مختبر البصريات الكمية      532

  :يقوم الطالب بإجراء عدد من التجارب في المواضيع التالية
ليزر أشباه  –تشتت رامان المحثوث  –ليزر الصبغات  –نيون  - ليزر هليوم 

  .ياج –ليزر نيوديميوم  –ليزرايون األرجون  –الموصالت 
  

 :وحدة) 0+2(2فيز بصريات متقدمة        533
معالجة  -الترابط الزماني والمكاني -زمن الترابط - طول الترابط –الترابط 

ضوء فورييه  –مصفوفات جونز  –متجهات جونز  –اضية االستقطاب بالمصفوفات الري
التوليد التوافقي الثاني  –القابلية الالخطية  –الضوء الالخطي  –تحليل فورييه   –
  .الترافق الطوري –تأثيرات بوآيلز ،آير ، فارادي، والضوء صوتية  -مزج الموجات  –
  

 :وحدة) 0+2(2فيز الكهرومغناطيسية التطبيقية       536
عادالت ماآسويل بصورتها التفاضلية والتكاملية، معادالت ماآسويل الموجية، م

الموجات الكهرومغناطيسية المستوية في وسط عام، الموجات المستوية في 
الفراغ الحر، الموجات المستوية في الموصالت، نظرية بوينتنغ، الموجات 

وية في المستوية في موصالت جيده، الظاهرة السطحية، الموجات المست
البالزما، انعكاس وانكسار الموجات الكهرومغناطيسية، انتشار الموجات 

، موًجهات الموجة )موًجهات الموجه( الكهرومغناطيسية بين مستويين موصلين
  .العازلة

  
 :وحدة) 0+2(2فيز تطبيقات الليزر           537

التطبيقات  –تخزين المعلومات  –الليزر في االتصاالت الضوئية  –أمن الليزرات 
  .الطبية، الصناعية، واألرصاد الجوية و الهولوغرافي 

  
 :وحدة) 0+2(2فيز الكواشف البصرية         538

آاشف الضغط المنخفض، (الكواشف الحرارية  –نظرية الكواشف ومعامالت األداء 
الكواشف  –..) الكاشف الكهربي الحراري، الكهروحراري، أجهزة قياس الضغط

نبعاث ضوئي ، الثنائي الضوئي المفًرغ، المضاعف الضوئي ، العداد ا(الفوتونية 
، آواشف شوتكي ، PIN  ،APD(، آواشف الوصلة )الفوتوني، مضخم الصورة 

،   CCDالمصفوفات الثنائية الضوئية ، آاميرا، الفيديكون  –) الترانزستورالضوئي
  الضجيج في األدوات الفوتونية

  
 :وحدة) 0+3(3   فيز أطياف الليزر        539

نماذج البنية  –التكميم المغزلي  –الفراغ  –نماذج الذرة المتجهة  –ذرة بور 
 -   j-jو  L-Sاالقتران –الدقيقة لإللكترون الواحد واإللكترونين ومتعددة اإللكترونات 

 –فعل ستارك  –المجاالت المغناطيسية المنخفضة والعالية  –فعل زيمان 
التشكيل االلكتروني لجزي  –رونية، االهتزازية والدورانية مستويات الطاقة اإللكت

التفلور و    – P ،Q  ،Rفروع االنتقال الدوراني  –النماذج االهتزازية  -بسيط
تشت  –تشتت رامان المحثوث  –فعل رامان  –آوندون -التفسفر، معامالت فرانك 

ليزرات رامان ،  – التنغيم الطيفي والزماني –ليزرات المنغمة  - بريلوين المحثوث 
مطيافية العربات ، األحصنة ، االهتزازات التوافقية والبارامتريه ، مطيافية البيكو 
ثانية، المستمرة، وأطياف الفيمتو ثانية، حاالت رايدبرج ، مطيافية الفوتونات 

المطيافية الجلفانوضوئية،   –المتعددة ، أطياف الدقة العالية ، أطياف التشبع 
 .ضوئية، التبريد الليزري -الصوت : هيار المتولد بالليزر، المطيافية مطيافية االن

  
  :وحدة) 0+2(2فيز الميكانيكا اإلحصائية         540

التجمع ، التجمع المجهرى القانونى، فرضيات الميكانيكا اإلحصائية الكمية
رمي غاز في، غاز الفوتونات، غاز بوز المثالى، التجمع القانونى الكبير، القانونى
، األنظمة المتفاعلة، )األتزان فى الترآيب النجمي( ضغط اإلنحالل ، المثالي

  .مفكوك ماير العنقودي
  

  :وحدة )0+3(3فيز ميكانيكا الكم              553
، نظرية  WKBمراجعة في االضطراب غير المعتمد على الزمن، مبدأ التغاير، تقريب

امة لكمية التحرك الزاوي، تطبيقات االضطراب المعتمد على الزمن، النظرية الع
  .على الفيزياء الذرية و الجزيئية و النووية، االستطارة

 
  :وحدة) 0+2(2فيز ميكانيكا الكم المتقدم     554

، المعادلة )جوردون-معادلة آالين(المعادلة النسبية لجسيم ذي لف صفري 
ترابط لمعادلة ، تغاير لورنتز الم)معادلة ديراك(الموجية لجسيم ذي لف نصفي 

ديراك، المغزليات تحت تأثير اإلنعكاس المكاني، التغاير المترابط لثنائيات مغزليات 
  .النيوترينو-ديراك، جسيمات ديراك في مجال خارجي، نظرية الثقوب، معادلة فايل

  
  :وحدة) 0+2(2)     1(فيز نظرية المجال الكمية  555

- مجال آالين، المجال الالجرانجىنظرية ، الفوتونات والمجال الكهرومغناطيسى
، S مفكوك مصفوفة ، نظرية الفوتونات المترابطة التغاير، مجال ديراك، جوردون

العمليات ذات الرتبة المنخفضة فى ، مخططات فينمان فى اإللكتروديناميكا الكمية
  .اإللكتروديناميكا الكمية

  
  :وحدة) 0+2(2)    2(فيز نظرية المجال الكمية  556

التصحيح ، زمرة إعادة التطبيع، مقدمة لنظرية إعادة التطبيع، مية المجالأسس تك
  .اإلستنظام فى اإللكتروديناميكا الكمية، اإلشعاعى فى اإللكتروديناميكا الكمية

  
  :وحدة) 0+2(2)    1(فيز  نظرية المجال الكمية فى فيزياء الجوامد  557
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ند درجات الحرارة المنخفضة، الخواص العامة لألنظمة ذات الجسيمات المتعددة ع
طرق نظرية المجال المكمم عند درجة الحرارة صفر، أسلوب المخططات عند 

  .درجة الحرارة غير الصفرية
  

  :وحدة) 0+2(2)     2(فيز نظرية المجال الكمية فى فيزياء الجوامد  558
نظم البوزونات المتفاعلة، اإلشعاع الكهرومغناطيسى فى ، نظرية سائل فيرمى

  .سط ماصو
 

  :وحدة) 1+2(3فيز  فيزياء وتقنية أشباه الموصالت      560
ظاهرة نقل  –الطاقة وترآيز الحامالت ) حزم(شرائط  –المواد شبه الموصلة 

مناطق االتصال بين المعادن  –الوصالت الثنائية في أشباه الموصالت   - الحامالت 
األدوات  –ار والزرع األيوني االنتش –) األدوات أحادية القطبية(وأشباه الموصالت 

االمتصاص الضوئي ، التألق ، وعمر حامالت الشحنة والتوصيلية (االلكتروضوئية 
اإلزالة الطبقية  –الحفر الضوئي االلكتروني : وموضوعات اختيارية أخرى –الضوئية 

 –الفلزنة  –النمو البلوري الطبقي  –األآسدة الحرارية  –النمو البلوري الحجمي  –
األدوات  –ليزرات أشباه الموصالت  –) شبه الموصل - عازل- فلز(دوات االلكترونية األ

  .الميكروية
  

  :وحدة) 0+2(2فيز  الطاقة المتجددة       564
النفط، الغاز، الفحم، ( الطاقات التقليدية  –مسح مصادر الطاقة  –مفاهيم الطاقة 
رض، المائية، الحرارة جوف األ( الطاقات الجديدة والمتجددة  - ) الوقود النووي

الهيدروجين وخاليا  -الشمسية، الكهروشمسية، المد والجزر، الموجية، الحيوية 
  .البيئة ومستقبل الطاقة –تخزين الطاقة والمحافظة عليها  –) الوقود

  
  :وحدة) 1+2(3فيز  تقنية التفريغ واألغشية الرقيقة      565

طرق  –نظرية الضخ السريع  –لغازات  التدفق والنظرية الحرآية ل: مبادئ التفريغ
نمو األغشية  –أسس تصميم نظم التفريغ ومعالجتها  –قياسات الضغط  –الضخ 

الرقيقة بطرق الترسيب والتبخير ولتفاعل الكيميائي والترسيب الجزيئي والليزري 
قياسات الثخانة والمراقبة الكهربائية والميكانيكية والضوئية في األغشية  –

توصيف  –طرق تعيين آتلة األغشية الرقيقة بطريقة بلورة الكوارتز  –الرقيقة 
وتصنيف الخصائص الميكانيكية والضوئية والكهربائية والمغناطيسية لألغشية 

  .الرقيقة
 

  :وحدة) 1+2(3فيز  علم البلورات وتطبيقات األشعة السينية      566
 –دسة البلورات هن –قياس حيود األشعة السينية  –خصائص األشعة السينية 
االتجاه البلوري وجودة  –صور الحيود بطريقة المسحوق   -صور حيود بطريقة الوي

 –تعيين البنية البلورية  –البنية اإلجمالية في متعدد البلورات  –البلورة األحادية 
  .حيود النترونات وااللكترونات –البلورة المقلوبة  –القياسات الدقيقة في البلورات 

  
  :وحدة) 0+2(2الخاليا الشمسية      فيز  567

مواد خاليا السليكون البلوري  - المواد الكهروضوئية  –نظرية التحويل الكهروضوئي 
خاليا زرنيخ   -)غير البلوري( خاليا السليكون األمورفي  –ومتعددة البلورات 

خاليا تولوريد الكادميوم ومواد  –الجاليوم ومواد العمودين الثالث والخامس 
خاليا  –خاليا النحاس واالنديوم والسلينوم  –مودين الثاني والسادس الع

 .النظم الكهروضوئية وتطبيقاتها -أنابيب النانو –شمسية جديدة 
  

  :وحدة) 0+3(3فيز   نظرية الجوامد     570
خواص الفلزات وأشباه  - نظرية الشرائط للفلزات وأشباه الموصالت والعوازل

المواد فائقة التوصيل  –النظرية المغاطيسية  –ة النقل نظري –الموصالت والعوازل 
اإلثارة  –تفاعل الجوامد مع اإلشعاع  –الخواص الكهروضوئية والكهروحرارية  –

  .األولية
  

  :وحدة) 0+3(3فيز   الرنين االلكتروني المغناطيسي     571
 –ان ظاهرة زيم –تفاعل االلكترون مع البروتون  - خواص االلكترون المغناطيسية

االمتصاص والتشبع واالسترخاء  –ميكانيكا الكم للرنين االلكتروني المغناطيسي 
 –الرنين المغناطيسي في البلورات والمواد الال اتجاهية  –النظم متعددة اللف  –

مطياف الرنين المغناطيسي عند الترددات  –مجموعة الحديد  –الجذور الحرة 
  .المتوسطة والعالية

  
  :وحدة) 0+3(3مواد    فيز  علم ال 574

تنمية  –المواد الفلزية وشبه الموصلة والعازلة  –المواد المتبلورة والزجاجية 
تغّير الطور في الجوامد  –المواد ذات الحجم النانو  –األغشية الرقيقة  –البلورات

إعداد وتحضير السبائك  –أطياف األشعة السينية وتحليل العناصر  –ورسم األطوار 
  .المواد المتبلمرة والبالستيكية –الصالبة والمرونة  –أنواع العيوب  – والسيراميك

  
  :وحدة) 0+2(2فيز  النظرية المغناطيسية      576

 –البارامغناطيسية  –أنواع المغنطة  –المغنطة االلكترونية والذرية 
المغنطة الناتجة  –هايزنبرج وايزينق  –الفرومغناطيسية والمغناطيسية المضادة 

ظواهر المغنطة  –مغنطة الطاقة المغناطيسية  –ظاهرة آوندو  –لشوائب عن ا
 .في المواد فائقة التوصيل

  
  :وحدة) 0+3(3فيز  مواضيع خاصة        577

يعتبر هذا المقرر واسعًا ومفتوحًا بين المشرف أو عضو هيئة التدريس والطالب 
ة البحث التي وذلك لمساعدته في اختيار المضمون العلمي المالئم في رسال

سينفذها في القسم، فعلى سبيل المثال يمكن اختيار ما يناسب البحث الجاري 
  .مراجع أو تقارير أو مقاالت علمية أآاديمية/من آتب
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  :وحدة) 0+ 3(3فيز الترآيب النووي     580

، نظريه اختراق الموانع، مراجعة  لما سبق دراسته عن جسيمات ألفا: تحلل ألفا
  .زاويدور الزخم ال
نظرية فيرمي ودور ، مراجعة  لما سبق دراسته عن جسيمات بيتا: تحلل بيتا
آتلة النيوترينو و ، قواعد االختيار، معدل التحلل، شكل طيف الطاقة، النيوترينو

  .الندية، تحلل بيتا المزدوج 
، قواعد االختيار، معدل تحلالت جاما، المستويات المثارة في النواة: تحلل جاما

تأثير ، الرنين النووي، األيسومرات، التحول الداخلي، ت من طيف جامامعلوما
  .موس باور

العزم ، االنتشار متعدد األقطاب في الشحنة النووية  وآثافة التيار: العزوم النووية
الترآيب فائق ، العزم الكهربائي ورباعي القطب، ثنائي القطب، المغناطيسي

  .الرنين النووي المغناطيسي، الدقة
  .تشتت النيوآلونات، الديوترون، خواص القوة النووية: قوة النوويةال

العزم ، العزوم المغناطيسية ثنائية القطب،  نموذج  القشرة للنواة: النماذج النووية
مستويات ، االهتزاز، خواص الحرآة الكلية للدوران، الكهربائي رباعي القطب

، االنحناء الخلفي، الجسيمات الترآيبات متعددة، النيوآلونات في النوى المشوهة
  .النوى فائقة التشوه

  
  :وحدة) 1+2(3فيز القياسات اإلشعاعية        583

قدرة االيقاف ، تقليل الخطأ في القياسات،  معدالت العد:  القياسات اإلشعاعية
الكواشف ، الكواشف الغازية وانواعها وطريقة عملها وتطبيقاتها، وقياس المدى

  .عملها وتطبيقاتها ومزاياها شبه الموصلة ومبدأ
تأثيره على القياسات اإلشعاعية لمصدر : الوضع الهندسي للمصدر والكاشف

معدل العد وشدة المصدر بواسطة الكواشف ذات ، نقطي وعلى شكل قرص
  .الفتحة الدائرية
القدرة التحليلية للكواشف والعوامل المؤثرة عليها في آاشف : طيف الطاقة

آواشف السيليكون وأطياف ، الجرمانيوم فائق النقاوةالجرمانيوم وآاشف 
 .االلكترونات

 
 

  :وحدة) 0+ 3(3فيز فيزياء المفاعالت النووية      585
المقطع العرضي العيني ، مصادر النيوترونات، خواص النيوترونات: فيزياء النيوترونات

صاص اإلمت(التفاعالت النووية ، التفاعالت المرنة وغير المرنة، والمجهري
قانون ، ميكانيكية فقدان الطاقة عن طريق التشتت، BF3آواشف الـ ، )والتشتت
، نسبة التهدئة، النيوترونات ومتوسط الفقد اللوغاريثمي) تهدئة(إبطاء ، التشتت

  .آثافة التيار النيوتروني ، معادلة التهدئة للخليط المتجانس
المقطع : متجانسةاالنشطار النووي بواسطة النيوترونات في المفاعالت ال

الناتج ، الطاقة الناتجة عن االنشطار وقدرة المفاعل، العرضي لالنشطار
التفاعل المتسلسل، ،توزيع الطاقة بين نيوترونات وشظايا االنشطار، النيوتروني

معامل االستفادة الحراري، دورة ، احتمالية الهروب الرنيني، االتزان النيوتروني
  .لتوالد لمفاعل ال نهائيالنيوترونات ومعامل إعادة ا
قياس طول االنتشار ،  معادلة االنتشار وطرق حلولها: انتشار النيوترونات الحرارية

) بعد واحد(تطبيق على مفاعل على شكل شريحة النهائية األبعاد ، النيوتروني
  ).ثالثة أبعاد(ومصدر نقطي مغمور في مهدئ 

معادلة االنتشار لمفاعل  :المعادلة الحرجة للمفاعالت المتجانسة المنتظمة
حراري ال نهائي ، المعادلة الحرجة للمفاعالت ذات الحجم المحدود، معادلة 
فيرمي للنيوترونات السريعة ، معامل إعادة التوالد الفعال لمفاعل محدود الحجم 

) أو شبه مكعب(،الحجم الحرج والتحدب الهندسي لمفاعالت على شكل مكعب 
كل أسطوانة ،حساب الحجم الحرج لمفاعل ومفاعل آروي ومفاعل على ش

  .وآتلة الوقود الحرجة
أثر توزيع الوقود على معامل إعادة التوالد و المفاعالت : المفاعالت غير المتجانسة

 .النووية غير المنتظمة
  

  :وحدة) 0+3(3فيز  الفيزياء الصحية       587
شعاع ،الحجرة وحدات قياس الجرعات، التعرض لإل:  قياس الجرعات اإلشعاعية

جراي، الكيرما - الهوائية المفتوحة، الحجرة ذات الجدران المكافئة للهواء، مبدأ براغ
  .،الجرعات الناتجة من تلوث الجلد والسطوح 

اآلثار الحادة ، اآلثار المتأخرة، التأثيرات الجينية لإلشعاع ، : التاثيرات اإلشعاعية
 ل الوزني لإلشعاعتقدير معامل الخطورة، معامل النوعية والعام

التعرض المهني ، التعرض الطبي ، الجرعة : أساسيات الحماية اإلشعاعية
 .الفعالة، الجرعة المكافئة، الحدود السنوية لإلندخال، الترآيز المشتق للهواء 

الكشافات الشخصية ، المقياس الجيبي، الفلم الحساس : أجهزة قياس الجرعات
س الجرعة اإللكترونية، غرف التأين التيارية، ، آشافات الجرعة الوميضية، مقايي

  .مقاييس الجرعات للنيوترونات، قياسات المعايرة بإستخدام مصادر جاما 
  .المسافة، الزمن، الحواجز: الحماية من التعرض الخارجي لإل شعاع
التحكم بالمصدر، التحكم البيئي، التحكم : الحماية من التعرض الداخلي لإل شعاع

  .لين باإلشعاع، حدود التلوث السطحي من قبل العام
  

  :وحدة) 2+0(2فيز مختبر الفيزياء النووية          588
  .التزامن، التحول الداخلي، طيف جاما: تجارب على األطياف النووية

إستعمال آاشف الجرمانيوم فائق النقاوة : تجارب على القياسات اإلشعاعية
) 226-راديوم(و لمصدر نقطي مختوم لقياس النشاط اإلشعاعي لعينات من البيئة 

  .وفي عينات سائلة وفي عينات من التربة والنبات
، قياسات أثر تشعيع جاما على الخصائص الكهربائية للدم: تجارب الفيزياء الحيوية

  ).سوائل ودم(قياس اللزوجة  لعينات حيوية مختلفة 
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  :وحدات 6فيز الرسالة         600

  .يختاره الطالب مع أستاذه المشرف تتضمن رسالة البحث مشروعًا
  

 

  وصف مقررات الدآتوراه
  

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

جية ، موضوعات تفاضلية في زمر لي، جبر لي، المدارات، الفراغات المجالية الخار
المتجانسة ، أنموذج سيجما غير الخطي، الحزم الشعيرية، الحزم الرئيسية، صيغ 
االرتباط ، نظرية يانج، ميلز المجالية  القياسية، تطبيقات الهندسية التفاضلية في 

  .نظريات الحقوق القياسية
  

  ) 0+3(3وجبر لي   فيز زمر 604
زمرلي ، جبرلي،جبر آارتان الفرعى ، الجذور، روسمات دينكن تصنيف جبر لي 

معادالت تودا وتكامالتها ، حقوق هيجر، احادية االقطاب  ذات الثنائية . البسيط 
  .الذاتية، تصنيف التمثيالت االحادية لجبر لي البسيط، صيغة فايل للصنف

  
  )                                 0+3(3لجسيمات   فيز علم الكون وفيزياء ا 617

علم الكون المعتمد،مترية روبرتسون، وولكر ،التاريخ الحراري للكون، الديناميكا 
الحرارية النسبوية، التحوالت الطورية،التكوين النووي،المادة المظلمة،التأرجح في 

اصر عن النماذج الكثافة،تكوين المجرات،التضخم،الخيوط الكونية،البحث المع
  .الكونية، الخيوط الفائقة،الجاذبية الفائقة،آالوزاآالين

  
  ) 0+3(3فيز بصريات غير خطية  631

التضمين  –) الممتدات، التماثل، اآليزوتروبي، الرنين، فضاء الزخم(بصريات البلورة 
الالخطية ثنائية الرتبة _ ) ضوئي، الماغنيطوضوئي-الكهروضوئي، الصوت(البصري 

الالخطية ثالثية  –) عفة التردد، التفاعل البارامتري، الالخطية المتسلسلةمضا(
تأثير آير البصري، تشتت بريلوين المحثوث، تشتت رامان المحثوث، تنائية (الرتبة 

الالخطية في أشباه  –) االستقرار، اقتران الطور، التعديس الذاتي، السوليتونز
التفاعل الالخطي لألشعة مع  –لسرعة البصريات الالخطية الفائقة ا –الموصالت 

  .المادة
  

  )0+3(3فيز ظواهر فائقة السرعة   632

،   DFB،قفل النمط ، Qتبديل معامل  –توليد نبضة النانو ، البيكو والفيمتو ثانية 
اهتزاز االسترخاء ،القياس ، دالة االرتباط اآللي والتقاطعي ، الفوتونان ، توليد 

أخير الزمن البصري ، الفيمتو ثانية ،قفز األنماط ، التبريد التوافق الثاني للكشف ، ت
االسترخاء الجزيئي ، األحياء ، : تطبيقات في  -،الضغط نتيجة توليد النبضات 

  .الخ..ديناميكية أشباه الموصالت 
  

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

التسخين والتبخير و  –نظرية نقل الفوتون  –عاآسة ونفاذية المادة  –واالنبعاث 
االنظمة التشغيلية  –معدل التسخين والتبريد  –تكوين البالزما  –االنصهار بالليزر 

معالجة السطوح  –تأثير فتحة المفتاح  –عمق االختراق  –في معالجة المواد 
تفاعل اليزر ذي الطاقة العالية مع  –) ف، التسبيك والتصليدالتعديل، التغلي(

تفاعل الليزر مع  –الخصائص الضوئية لألنسجة  –) اللحام والقطع(الجوامد 
التفاعل الحراري، الكيموضوئي، الميكانيكي الضوئي، الكشط الضوئي، (أألنسجة 

  ).الكشط بواسطة البالزما والقطع الضوئي
  

  )0+3(3صرية   الكترونيات ب -فيز  634
األلياف  –انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في أدلة الموجات من العوازل 

الشروط الحدية، سرعة الطور والمجموعة، التضعيف والتشتيت، تردد (البصرية 
 ,DH، الليزرات الثنائية LED(الباعثات  –) القطع، األلياف وحيدة وعديدة النمط

QW, BDR, DFB, VCSEL’s ( -  تضمين  –مواد الِقَطع البصرية  –التصنيع تقنية
 PIN ,PMT, APDالكواشف، ( المستقبالت  –وازالة التضمين ) FM, PM, AM(الليزر

مرآبات التبديل وتبديل دليل  –الحساسات  –الكشف المتجانس والمتغاير )
  .الموجة

  
  )0+3(3   تطبيقات الليزر  –فيز  635

محاآاة مونتكارلو  –ر الليزر في النسيج نماذج انتشا -الخصائص الضوئية لألنسجة
الحرارية، الكيموضوئية، (تاثيرات الليزر على أألنسجة –لتفاعل الليزر مع األنسجة 
العيون، الجلدية، األسنان، (التطبيقات الطبية  -....) الميكانيكوضوئية،التأيين،

بالليزر منخفض  العالج –...) الجراحة، النساء والوالدة، المسالك البولية، األعصاب 
انواع الليزر المستخدمة في الطب السالمة عند  –التشخيص بالليزر –القدرة 

، اإلآسايمر، الصبغات، CO2ليزر (نظام الليزر للكشف عن بعد . استخدام الليزر
المعادلة الرئيسية للكشف عن  –) أشباه الموصالت، مكونات بصريات التلسكوب

 –، رامان، الكشف الفضائي وفي الموائع LIFلي ، الليدار، االمتصاص التفاض –بعد 
الكشف  –اعتبارات معملية  –اإلنفاذ تحت المائي والفضائي  –التلوث الصناعي 

  .بقع الزيت –في أعماق البحار 
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  )0+3(3بصريات آمية    -فيز  636
اخماد المستوى، مصفوفة الكثافة، النموذج المتجهي (مؤثرات الكثافة والخلط 

استقطاب وسط من (تفاعالت مجال الموجة المستمرة  –) الكثافةلمصفوفة 
مستويين، الوسط غير متجانس التعريض، استقطابية وسط الكسب شبه 

معادالت الليزر ذاتية التماسك، نظرية ليزر أشباه (نظرية الليزر  –) الموصل
 –النبضة المترابطة  –..) الموصالت وحيد النمط، التغير المستعرض وشعاع جاوس

 - ..)تكمية المجال وحيد ومتعدد النمط، ترابط المجاالت الكمية(تكمية المجال 
تضييق ترابط (حاالت الضوء المضّيقة  –التفاعل بين الذرات والمجال المكمى 

الحاالت، المعادلة الرئيسة ذات النمطين الجانبيين، تضييق النمطين، الفراغ 
  ).   المضّيق

  
  )1+2(3ة  فيز    التجهيزات البصري 637

الخطأ في القياسات  –اجهزة القياس المتقدمة : تحليل المعلومات التجريبية  
دوال التوزيع وعالقاتها  –التجميع اآللي للمعلومات وتنسيقها  –الفيزيائية 

 –بالخصائص والقياسات الفيزيائية، معالجة البيانات الفيزيائية لرسم المنحنيات 
 –تحليل فرير  –العالقات البينية والخارجية  – تحليل المنحنيات وطرقة العددية

 –حساب مستويات الطاقة واالطياف بنظرية االضطراب  –طرق التقريب الفيزيائية 
  ). برمجة الحاسب اآللي ونماذج تطبيقية على المسائل الفيزيائية

، البينوماتك ( الكواشف الحرارية  –نظرية الكواشف وعوامل األداء : الكواشف
، ااالنبعاثية الضوئية (الكواشف الفوتونية  - )البولوميتر ، الزدواج ، كترك البيروال

مكبر شدة الصورة ، العداد الضوئي ، المتضاعف الضوئي ، ثنائي الوصلة الفراغي 
ثنائي شوتكي  ,APD,الترانستور الضوئي    ,PIN(الكواشف ثنائية الوصلة ) 

 -   CCDآاميرا  –الثنائية  الصفوف –بلومبيكون  –الفيديكون ) ,PD الضوئي
  . التشويش في الكواشف
أنظمة –تقنية مضخات التفريغ  -ظاهرة التفريغ الغازي: تصميم الليزر الغازي

ليزر القدرة العالية  –مولد القدرة لليزرالمستمر المنخفض والعالي القدرة  -التبريد
)CO2, TEA… (–  دوائرالليزر الكهربية)ليزرات TEA لنيتروجين ،الليزر ،االآسايمر ،ا

هندسة الضخ  –تحضير العينات : تصميم الليزر السائل..) . الديناميكي والكيميائي
المضخوخة بالليزر و (ليزر السوائل ذات القدرة العالية  –الضخ العرضي النفثي  –

مصباح الوميض : تصميم ليزر العوازل . ليزر الفيمتو ثانية  –) المصباح الوميضي
تصميم ليزر  –تصميم ليزر السافاير –الياج المضخوخ بالثنائي ليزر  –والقوس 

ليزرات  –التصنيع و قياس الخواص : ليزرات الحقن . الموجة المنتقلة والحلقي 
المرايا ثنائية  –األغشية الرقيقة  –الطالء بالعوازل :مرايا الليزر . المصفوفات للضخ 

  .مشكالت دوائر الكشف. اللون 
  

  )0+3(3الهوائي وتقنيات األفالم الرقيقة  التفريغ: فيز 641
مراجعة لتقنيات األفالم ،مبادئ التفريغ الهوائي وتصميم أساسيات نظم التفريغ 

الرقيقة، الترآيب البلوري لألفالم الرقيقة، العيوب البلورية في األفالم، األفالم 

، غشية الرقيقةالمجهزة بالتبلور النانوي، والتبلور المتعدد، واإلبيتاآسي، تنويه األ
حدود وسطوح األفالم، نماذج بناء ،  البناء المتراص لألغشية الرقيقة في بعدين

في بعدين، وثالثة أبعاد،  المكونات الكمية والبناء الشبكي المتراآب، : األفالم
االنتشار الحبيبي، واالنتشار التداخلي، واالنتشار البيني، التحوالت الطورية، 

 ,(PVD, Sputtering, MBE, Laser MBE PLD : ء األفالمالطرق المختلفة لبنا
CVD, PECVD, MOCVD, Sol-Gel, PAD. ،تقنيات فحص ، معالجة األغشية الرقيقة

  .األغشية الرقيقة
  

  )0+3(3فيز  الطاقة المتجددة التطبيقية والفيزياء البيئية   642
ارية دراسات الطاقة المتجددة، نماذج اإلشعاع الشمسي، األنظمة الحر

الكتلة الحيوية ، تحويل ، والكهروضوئية، أنظمة طاقة الرياح، تطبيقات خاليا الوقود
الغازات والسوائل، تطبيقات طاقة الهيدروجين، الطاقات المتجددة األخرى، 
اقتصاديات الطاقة المتجددة ودراسات الجدوى، العوامل البيئية والطاقة المتجددة، 

ة إعادة التدوير والمخلفات، التأثيرات البيئية والتلوث أمثلة رائدة محليا ودوليا، طاق
  .الحراري سياسات الطاقة المستقبلية

  
  )0+3(3تقنيات المواد البيئية والشمسية : فيز 643

بنوية المواد، تقنيات وأنظمة متقدمة في المواد، االختبارات الهدامة والبناءة ، 
ة، والكربونية والبوليمرات، الخصائص الميكانيكية، المواد المعدنية، والخزفي

المتراآبات، الخصائص االلكترونية والضوئية، المواد النانوية، المواد الحيوية، مواد 
  .تحسس الغازات، آواشف الضوء واألشعة تحت الحمراء

  
  )0+3(3عمليات التوصيل الضوئية في أشباه الموصالت  :  فيز 644

باه الموصالت بمؤثرات خارجية، مستويات الطاقة في أشباه الموصالت، تهييج أش
االمتصاص، العالقات بين الثوابت الضوئية، أطياف االمتصاص، التحوالت اإلشعاعية 

، االنبعاث المستحث، تهييج التألق  p-nوالغير إشعاعية، العمليات في الوصالت  
األثر الكهروضوئي ، واالنبعاث في أشابه الموصالت، االنبعاث الكهروضوئي

ائي،  ، أثر المصائد على التألق، الخصائص البصرية المتعلقة بحرآية والكهروآيمي
االلكترونات، امتصاص الضوء عن طريق التحوالت االلكترونية، تفاعل اإلشعاع مع 

  .المكونات الكمية الموجهة، التوصيلية الضوئية
  

  )0+3(3تقنيات تشخيص المواد  : فيز 645
ل في أشباه الموصالت، اعتماد الحرآيات التوصيلية الكهربائية، الحرآية، أثر هو

على درجة الحرارة، المقاومة المغناطيسية الهندسية، تقنيات القياس بأربعة 
السعة، التخمين -أطراف، تقنيات النشر المقاومي، السعات، تقنيات الجهد

الكهربي ودراسة األعماق، األطياف اللحظية العميقة، استخدام األشعة السينية 
و  EXAFSه الموصالت،  منحنيات االهتزاز والتنقية البلورية، لتشخيص أشبا

SEXAFS أطياف رامان، الطرق التجريبية لقياس الثوابت البصرية، السطوع ،
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والتوصيلية الضوئية واألثر الضوئي الحراري، أطياف األشعة األيونية الثانوية، 
، )AFM(ر القوي الذرية مجاه، األطياف االلكترونية اإلختراقية، المجاهر االلكترونية

  FTIR( ،TED, LEED, RHEED(مطيافية األشعة تحت الحمراء لفورير
  

  )0+3(3)   2(ميكانيكا الكم : فيز 652
التناسق في ميكانيكا الكم، التناسقات، قوانين حفظ الطاقة واالندفاع، التوليد، 
ت التناسقات المتمايزة، الزوجية، تحويل الشبيكات، عكس الزمن، الجسيما

المتشابهة، تناسق التدوير، مسلمات التناسق، نظام اإللكترونين، ذرة الهليوم، 
تابليوآس يونج، نظرية التشتت، معادلة ليبمان شوينجر، تقريب بورن، النظرية 
البصرية، طرق الموجات الجزئية، تشتت الطاقة الضعيفة والحاالت المرتبطة، 

  .، تشتت آولومالتشتت الرنيني، األجسام المتشابهة والتشتت
  

  )0+3(3الكهروديناميكا الكمية  : فيز 653
تكميم الحقول القياسية الحرة، الحقول الكهرومغناطيسية التقليدية، التحويالت 
العيارية، تكميم الحقول الكهرومغناطيسية، عياريات لورتنس، فضاء فوك الممتد، 

قواعد فينمان،  دوال قرين، معادالت ديراك، هيئات التفاعل، نظرية االضطراب،
، التشتت، العياريات العامة، وعمليات -eγ ،eµ ،e+eالفضاء الطوري، عمليات 

  .التعامد المعيارية
  

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

قول الكمية، التكامالت الخطية، توليد النهايات، طرق الدوال المتقدمة في الح
الحقل المؤثرة والفعالة، نموذج دي، انتهاك التناسق، الظواهر غير العادية، الحقو 

  .العيارية، تكميم الحقول العيارية
  

  )0+3(3فيز أنموذجة القوى الكهروضعيفة   658
ة، تمثيل النظريات العيارية، انتهاك التناسق، النموذج القياسي للقوى الكهروضعيف

الجسيمات، توليد الجسيمات، التيارات المحايدة، العالقة مع نظرية الفرميونات 
، التعميم، تفاعالت القوى الكهروضعيفة،  GIMاألربعة، آل الجسيمات، ميكانيكية 

ماساآاوا، التحديد التجريبي للمتغيرات، ثوابت التزاوج - مصفوفة آوباياشي
  .لمجموعات، االتحاد العظيمالعاملة، توابع معايرة معادالت ا

  
  )0+3(3   فيز فيزياء الجسيمات المتقدمة  663

نموذج الكوارآات للهادرونات، حلول نماذج الحقيبة، التبادل بالقلونات، صيغ الكتلة، 
بارتون، التشتت العميق غير -آتل الكوارآات، الكوارآات الثقيلة، نموذج آوارك

لقياس، والتصحيح للسلوك القياسي، المرن بين األلكترونات والنيكلونات، ا
  .التناسق الزاوي، انتهاك التناسق الزاوي

  

  )0+3(3    فيز الكروموديناميكا المتقدمة   664
زمرة اللون، الحرية التقاربية ،خرق التقاييس في التشتت العميق غير المرن، 

ة األلوان دوال زمرة إعادة التطبيع، مفكوك مضروب المؤثرات ، اإلبعاد الشاذة ، نظري
، نظرية ) 5(الكمية خارج الالاضطرابية، قواعد جمع التفريق ، خالء قالشوس 

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

  )0+3(3فيز التوحيد العظيم   665
،  التوحيد في )6(وإ ) 10(وس و )5(مراجعة زمر لي وتمثيالتها،الزمر  س ي 

نماذج . اضمحالل البروتون)   5(قالشو س ي -د، أنموذج جورجيالنموذج المعتم
،  مشكالت نماذج )4(س ي  x) 4(و س ي ) 6(،إ )10(التوحيد األخرى  س و 

  .التوحيد العظيم، نظرة مستقبلية
  

  )         0+3(3فيز التناسق الفائق  666
  2،  1، 1/2الفراغ الفائق في بعدين، الحقل الفائق، تكتالت قياسية ومتجهية   

الفراغ الفائق في أربعة أبعاد، زمر التماثل الفائق التكامل الفائق،المفكوك، مؤثرات 
الكالسيكية، ناشرات الحقل الفائق، الرسومات الفائقة، تداعي  1=اإلسقاط  ن

  .التماثل الفائق الصريح  والتلقائي ، جسيمات هيجز الفائقة
  

  )0+3(3فيز نظرية الخيوط    667
لمسار ، تكيم فادييف بوبوق الخيزط البووزونية الحرة، التكميم، المخروط تكامالت ا

الضوئي،تحويالت بى آر إس ت ،األشجار، مؤثرات نقطة التفرغ، الخيوط المغلقة، 
الخيوط الفائقة، أنموذج  ان  إس آر  ،االشباح،التماثل الفائق الممتد،زمرة الخيوط، 

  .فرينت ، الشواذ، نظرية عطية سنجرالفراغ المماسي صيغ االرتباط من نوع آو
  

  )0+3(3فيز الجاذبية الفائقة   668
الطريقة من نوع آوفرينت  في  1= الجاذبية الفائقة الكالسيكية من نوع  ن 

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

  .وتداعي التماثل
  

  )0+3(3   فيز البنية الفيزيائية المتناهية في الصغر 671
مبادئ الهيتسوسترآتشر، األنظمة المتناهية في الصغر، الكمونات الكمية، 
األسالك النانوية، النقاط الكمية، االنتقال التملصي، الميكانيكا الكمية لتلك 

ضوئية لألنظمة المتناهية في الصغر، خصائص االنتقال األنظمة، الخصائص ال
ألنظمة ثنائية وأحادية البعد، التوصيلية المكممة وصياغة الندور، ظاهرة التشتت 

  .في بعد واحد، األجهزة المبنية على الظاهرة الكمية
  

  )0+3(3فيز فيزياء الجوامد المتقدمة   672
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فونون، المغناطيسية في الجوامد، -ونإلكترون، تفاعالت اإللكتر- تفاعالت اإللكترون
الخصائص المغناطيسية، الرنين المغناطيسي، خصائص العزل والخصائص 

  .الضوئية، المسايرة والمضادة المغناطيسية، التوصيلية الفائقة ومعادالت الندو
  

  )0+3(3فيز نظرية الشرائط والخواص الكهربائية للمواد   674
ترونية للمعادن، نموذج درود ونموذج سمرفيلد، النماذج التقليدية للخواص اإللك

، نماذج شرائط )نظرية بلوك(ميكانيكا الكم لجسيمات تقع في جهود دورية 
نموذج األآترون شه الحر، نماذج االرتباط الكتروني القوي، أشباه : الطاقة

طاقة الفجوة، عدد النواقل، آثافة الحاالت، الكتلة الفعالة، : الموصالت والعوازل
الخصائص الكهربائية، والمغناطيسية، والحرارية، : لظواهر الفيزيائية المصاحبةا

الطبقات : التشخيص والتطبيقات الدقيقة، هندسة البنية الشرائطية. والضوئية
  .المتعددة والكمونات الكمية، المقاومية المغناطيسية وأثر هول الكمي

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

المغناطيسية في الفراغ وداخل المادة، الكميات المغناطيسية  المجاالت
ووحداتها، أنواع المغناطيسية، اللف المغزلي والمغناطيسية الذرية، الميكانيكا 
الكمية للخصائص المغناطيسية، تفاعالت اللف المغزلي، التفاعالت التبادلية، 

نط، الرنين المغناطيسي األلكترونات المتنقلة والتفاعالت المحلية، منحنيات التمغ
، الخصائص المغناطيسية للمواد فائقة التوصيل، االلكترونيات  NMRو  ESRبنوعيه 

  .المغزلية، التشابكات المغزلية
  

  )0+3(3الفيزياء الحاسوبية  : فيز 677
، التكامالت العددية، التكامالت البسيطة والمعقدة، الحلول 90مدخل إلى فورتران 
معادالت الحرآة التقليدية، دراسة األنظمة غير (التفاضلية العددية للمعادالت 

المنضبطة، الحاالت الخاصة لمعادلة شرودنجر، التطور الزمني للموجات الكمية، 
محاآاة ديناميكية الجزيئات، ديناميكا األنظمة متعددة األجسام، المحاآاة عند 

يئة باستخدام المحاآاة، ثبات درجة الحرارة والطاقة، محاآاة بنظام مونتيكارلو، الته
حساب األقطار الكمية بالمحاآاة، الحالة األرضية، والخصائص الحرارية 

  .للمغناطيسات الكمية
  

  )0+3(3الخصائص الضوئية للجوامد  : فيز 678
مدخل عام، معامالت االنكسار المعقدة، متذبذات لورانتس، التشتت، االمتصاص 

لتوهج، الكمونات الكمية، المعادن، أشباه المتبادل بين الشرائط، األآسيتونات، ا
  الموصالت المطعمة، امتصاص الفونونات واالنعاآسية، البصريات الالخطية

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

والحرآة ، مراجعة للحرآة الجماعية التذبذبية لألنوية: النووية الحرآة الجماعية 
، ظاهرة االنحناء الخلفي : صور ألدوراني المتغيرعزم الق. الجمعية الدورانية لألنوية

خلط ، عبور الشرائط ، األزواج ) الرابطة بين(التفسير الفيزيائي من خالل انكسار
جهد ،الجهود المشوهة لألنوية المشوهة : الجسم المتعددة- حاالت. الشرائط

حاالت الجسيم ، ، حاالت الجسيم المنفرد المشوهة، متذبذب توافقي مشوه
نماذج جبرية لي ، نموذج البوزون المتأثر : النماذج الجبرية. تعدد المشوهةالم

عزم القصور ألدوراني ، حاالت األنوية عالية الغزل: األنوية المشوهة. المشوهة
تحضير األنوية عالية ، خواص األنوية عالية التشويه ، الديناميكي والكينامتيكي

  .ستراتنسكي- طريقة نبلسن. الشرائط الدورانية عالية التشوه، التشويه
    

  )0+3(3اإلشعاع البيئي  : فيز 683
مصادر اإلشعاع البيئي؛ تحليل النويدات المشعة بالبيئة؛ النشاطية اإلشعاعية 
بالبيئة األرضية؛  النشاطية اإلشعاعية بالبيئة بالهواء؛  النشاطية اإلشعاعية 

  م بالبيئةبالبيئة المائية؛ نويدات سلسلتي اليورانيوم والثوريو
  

  )0+3(3تشتت النيوترونات  : فيز 685
مصادر النيوترونات، مدخل إلى التشتت المرن للنيوترونات، حيود النيوترونات، 
أطياف النيوترونات، تشتت النيوترونات بزوايا صغيرة، النيوترونات المستقطبة، 

  .الحصول على المعلومات من التجربة وتحليلها
  

  )0+3(3يمات واألنوية  آواشف أثر الجس: فيز 686
مقدمة لكواشف األثر النووي ، تفاعل الجسيمات المشحونة مع المادة، طبيعة أثر 

إظهار . الجسيمات المشحونة وميكانيكية تكون األثر في المادة الصلبة العازلة
الطريقة والشكل الهندسي لألثر،  التناقص الحراري من األضرار الكامنة في : األثر

م الكواشف لتسجيل األثر والتعرف على نوع الجسيمات، تطبيقات األثر ،استخدا
  .الستخدام الكواشف

 
  )0+3(3   فيز األطياف النووية  687

الرنين المغناطيسي النووي، ، التحليل بالتشعيع النووي ، المبادئ األساسية 
  .الجسيمات المستحثة النبعاث  األشعة السينية

          فيز تقنيات فيزياء حيوية  691
      3)3+0(  

 –الميكروسكوب ذو الفلورة  –الفلورة  –الرنين المغناطيسي  –األشعة السينية 
األسترخاء الكهربي للتيار  –المرئية، تحت الحمراء ، طيف األشعة فوق البنفسجية

  .الفصل الكرماتوجرافي –المتردد والمستمر 
  

  )0+3(3   فيز العالج األشعاعي  692
ت المؤينة على الخاليا واألعضاء الحية، و يشمل ذلك اثر اإلشعاعا: علوم األشعة

األسس الفيزيائية، الكيميائية، والنفسية للتأثيرات السمية والطفرات وطرق 
تفاعل وانتقال : الفيزياء إلشعاعية وقياس الجرعات. نشوء التسرطن في الخاليا
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ء المفاهيم والوحدات والكميات في الفيزيا. طاقة األشعة المؤينة للمادة
: فيزياء العالج باألشعة. اإلشعاعية ، مبادئ وطرائق قيسا الجرعات  اإلشعاعية

استخدامات األشعة المؤينة آعالج للمرضى المصابين بالسرطان بإحداث تأثيرات 
إيجابية يتم التحكم بها، فيزياء تفاعل األشعة بطرائق مختلفة مع مكافئات 

  .ات اإلآلينيكيةالجسم، السمات الفيزيائية المختلفة للتطبيق
  

  )0+3(3تقنيات التصوير الطبي  :فيز   693
خصائص الصورة ، تكوين الصورة وجودتها ، معالجة . مقدمة في التصوير الطبي

طرق : التصوير باألشعة السينية . وتكوين الصور الطبية ، طرق التصوير الطبي 
. تصوير المقطعيالتصوير باألشعة السينية ، التصوير المقطعي ، تطبيقات طبية لل

المواد الدوائية المشعة ، التصوير المقطعي باالنبعاث : التصوير بالطب النووي 
، ) البوزيترون ( الفوتوني الوحيد ، التصوير المقطعي بانبعاث اإللكترون الموجب 

فيزياء الموجات : التصوير بالموجات فوق الصوتية . تطبيقات التصوير بالطب النووي 
  تطبيقات طبية للتصوير بالموجات فوق الصوتيةفوق الصوتية ، 

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

اللف المغزلي االلكتروني والنووي، المغناطيسية االلكترونية والنووية، األيونات 
واألنوية المغناطيسية، امتصاص موجات الميكروويف والراديو،  الرنين 

، التفاعالت المغناطيسية،   NMR & ESRي المغناطيسي  النووي وااللكترون
التشبع واالسترخاء،  الكشف المبرمج للرنين المغناطيسي، التصوير بالرنين 

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

  
  )0+3(3المغناطيسية الحيوية    : فيز 695

جهاز السكويد لقياس . تأثير جوزفيسون . مغناطيسية الحيوية المجاالت ال
مخطط وترآيب الجهاز  ،جهاز السكويد ذو التيار الثابت : المجاالت المغناطيسية 

والمتردد، جهاز السكويد المشتغل على درجات التوصيلية الفائقة العالية ، إزالة 
. لب مخطط مغناطيسية الق. مخطط مغناطيسية الدماغ . التشويش

  المغناطيسية الرئوية
  

  )0+3(3   الجذور الحرة في األنظمة الحيوية : فيز 696
دور الجذور الحـرة في  –تعريف الجذور الحرة  –التـرابط والتـرآيب الجزيئي العام 

الخواص  –الخواص الكيميائية للجذور الحرة  –التفاعالت الكيمائية والبيوآيمائية 
توليد الجذور الحرة باإلشعاع –ثنائيات الجذور الحرة  –المغناطيسية للجذور الحرة 

الرنين البارامغناطيسي للجذور  –األساليب التجريبية لدراسة الجذور الحرة   -
التمييز بالجذور  –التفاعالت المغناطيسية فوق الدقيقة للجذور الحرة  –الحرة 
مضادات  –وية األدوار المفيدة والضارة للجذور الحرة في األنظمة الحي –الحرة 

  . األآسدة والقطات الجذور الحرة

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

اإلشعاع والنشاط اإلشعاعي البيئي، مصادر اإلشعاع البيئي، التلوث اإلشعاعي، 
تفاعل اإلشعاع  مع المادة، تأثير اإلشعاع على األحياء، اآلثار العشوائية وغير 

ار المتأخرة، الصفات الفيزيائية والكيميائية ألثر اإلشعاع على العشوائية،  اآلث
  .الخاليا،  تحليل المسارات البيئية وتقدير الجرعات، تقدير المخاطر اإلشعاعية
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  قائمة بمنسوبي القسم وعناوين  الغرف واأليميالت

  
الكترونيبريد  التخصص الرتبة االسم  هاتف غرفة 
4676630 19أأ alsoraya@ksu.edu.sa فيزياء نووية  نيوترونات أستاذ ريعأحمد بن محمد الس

4676382 89أtbarakat@ksu.edu.sa 2 فيزياء نظرية  أستاذ ثابت عبدالفتاح  برآات 
4676368 61أalaql@ksu.edu.sa 2 فيزياء المواد  أستاذ عبد الرحمن علي العقل 

4676365 54أaabassam@ksu.edu.sa 2 قة الشمسيةالطا أستاذ عبد اهللا عبدالرحمن البسام 
4676248 3بarawaf@ksu.edu.sa 2 فيزياء نظرية  أستاذ عبداهللا سعد الرواف
awazirzada@ksu.edu.sa  4676611 فيزياء الليزر أستاذ فاروق أسلم زاده

4676627 16أأ mmghanam@ksu.edu.sa فيزياء حيوية  أستاذ مجدي محمد غنام 
4676372 60أmalayed@ksu.edu.sa 2 حيوية إشعاعية -طبية  أستاذ  د سليمان العائد محم

4678526 بmsnawawysa@ksu.edu.sa 2 أطياف النجوم - فلك  أستاذ محمد صالح النواوي
4676450 78أأ miessa@ksu.edu.sa فيزياء المواد أستاذ محمد علي آل عيسى

4676629 18أأ mrehbaig@ksu.edu.sa يةفيزياء نوو أستاذ ميرزا رحمت بيك 
   heleuch@ksu.edu.sa فيزياء الكم أستاذ هشام العش

1423 8مahinidi@ksu.edu.sa 751 فيزياء الجسيمات النانوية أستاذ عواطف أحمد هندي
1433 8مsmasuda@ksu.edu.sa 752 فيزياءالمواد أستاذ مسعودة سوغالم

4678526 55أelnaggar@ksu.edu.sa 2 سيلكون غير بلوري مشارك. أ أحمد محمد النجار  
4676375 64أ uaelani@ksu.edu.sa 2 فيزياء الطاقة مشارك. أ أسامة أحمد العاني 
4676448 76أأ khater@ksu.edu.sa فيزياء حيوية  إشعاعية  مشارك. أ أشرف السيد خاطر
4676367 56أaman@ksu.edu.sa 2 الطاقة المتجددة والبيئة مشارك. أ أمان اهللا فاتح مال
4678526 85بaskordi@ksu.edu.sa 2 ف النجومفلك أطيا مشارك. أ أيمن سعيد آردي

4676369 58أalhendi@ksu.edu.sa 2 فيزياء الجسيمات األولية  مشارك. أ حمد عبداهللا الهندي
4676364 53أkshibani@ksu.edu.sa 2 فيزياء المواد مشارك. أ خضر محمد الشيباني 
4676437 65أأ adilh@ksu.edu.sa فيزياء المواد مشارك .أ عادل مجذوب حسيب 

4676621 23أdwayyan@ksu.edu.sa 2 فيزياء الليزر مشارك. أ عبد اهللا بن صالح الضويان
4676616 19أazzeer@ksu.edu.sa 2 فيزياء الليزر مشارك. أ عبد اهللا بن محمد الزير

4676611 24أabhamdan@ksu.edu.sa 2 فيزياء الليزر مشارك. أ عبد اهللا حمدان
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4676382 89أomar@ksu.edu.sa 2 فيزياء نظرية مشارك. أ عمر مرزوق الدوسري
4676429 52أmshahab@ksu.edu.sa 1 فيزياء المواد مشارك. أ محمد شهاب  الدين 
4676620 22أmalsalhi@ksu.edu.sa 2 وصالتأشباه الم -ليزر مشارك. أ محمد صالح الصالحي
4676438 67أأ mgarawi@ksu.edu.sa فيزياء نووية مشارك. أ محمد صالح القرعاوي

4676451 79أأ mabdulhleem@ksu.edu.sa فيزياء طبية  مشارك. أ محمد عبد الحليم
4676436 64أأ nalazayed@ksu.edu.sa فيزياء المواد  مشارك. أ ناصر بن صالح الزايد 
1624 8مymanal@ksu.edu.sa 722 ميكانيكا سماوية مشارك.أ منال يوسف يوسف

4676443 17أأ  elagib@ksu.edu.sa فيزياء طبية مساعد. أ ابراهيم العاقب علي 
4676246 1بlashin @ksu.edu.sa 2 فيزياء نظرية  مساعد. أ السيد ابراهيم الشين 

4676319 82بelmhamdi@ksu.edu.sa 2 فيزياء الفلك مساعد. أ أبوعزة المحمدي
4676247 2بgehad@ksu.edu.sa 2 فيزياء نظرية مساعد. أ جهاد صادق قنديل

4676254 63أأ hameds@ksu.edu.sa فيزياء طبية  حيوية  مساعد. أ حامد عبدالرزاق السويدان
4676439 66أأ brithen@ksu.edu.sa فيزياء المواد مساعد. أ حمد عبدالعزيز البريثن

4676615 17أzalahmed@ksu.edu.sa 2 فوتونيات متناهية الصغر مساعد. أ حمدزياد بن أحمد األ
4676626 98أsomran@ksu.edu.sa 2 الحالة المكثفة الحاسوبية مساعد. أ سعد بن حمد العمران
4676628 17أأ safara@ksu.edu.sa نووية الترآيب النووي مساعد. أ سفر ساعد الغامدي

4676381 88أssalman@ksu.edu.sa 2 فيزياء المواد مساعد. أ صالح بن عبدالرحمن  السلمان
4676614 16أalsemari@ksu.edu.sa 2 فيزياء الليزر مساعد. أ اري عبد اهللا راشد السم

4676618 21أAjuffali@ksu.edu.sa 2 فيزياء أشباه الموصالت مساعد. أ عبداهللا بن علي الجفالي
4676251 6بnagmoosha@ksu.edu.sa 2 فيزياء نظرية  مساعد. أ علي بن عبدالعزيز النغموش
4676450 77أأ physics@ksu.edu.sa ألكترونيات دقيقة  مساعد. أ محمد بن عبدالعزيز الدريبي

4676299 2بneji@ksu.edu.sa 1 نظرية - فيزياء المواد  مساعد. أ ناجي علي الخليفي
4676435 4بhhadlaq@ksu.edu.sa 2 فيزياء طبية  مساعد. أ هشام بن عبدالعزيز الهدلق

1624 8مmalzahraau@ksu.edu.sa 722 فيزياء جوامد مساعد.أ الزهراء الفقي
1429 8مamanyaly@ksu.edu.sa 712 فيزياء طبية مساعد.أ أماني علي

1423 8مsalwams@ksu.edu.sa 739 يكا آمميكان - فيزياء نظرية مساعد.أ سلوى الصالح
1257 8مSbashir@ksu.edu.sa 761 فيزياء جوامد تجريبية مساعد.ا سماح البشير

1422 8مSausan@ksu.edu.sa 740 فيزياء الليزر التطبيقي مساعد.أ سوسن الصواف
1413 8مamodlej@ksu.edu.sa 712 فيزياء الجسيمات النانوية مساعد.أ عبير المدلج
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1432 8مleda@ksu.edu.sa 760 البصريات الكمية مساعد.أ ليدا بوسياآو
1421 8مlbabsail@ksu.edu.sa 729 فيزياء المواد مساعد.أ ليلى بابصيل

1624 8مymanal@ksu.edu.sa 722 ميكانيكا سماوية مشارك.أ منال يوسف يوسف
1637 8مjalotaibi@ksu.edu.sa 741 فيزياء الطاقة الشمسية محاضر جواهر عظام العتيبي

1637 8مralraddadi@ksu.edu.sa 741 البالزما- فيزياء نظرية  محاضر ريم الردادي
1637 8مrsaigha@ksu.edu.sa 741 فيزياء الليزر محاضر ريم الصائغ

lalkhder@ksu.edu.sa 731 1426 طاقة شمسية محاضر لطيفة الخضر
4676382 98أ physics@ksu.edu.sa 2 مبتعث محاضر مشعل الحربي
1426 8مnalmoneef@ksu.edu.sa 731 فيزياءالطاقة الشمسية محاضر نورة المنيف

4676432 57أaymanm@ksu.edu.sa 1 فيزياء معيد أيمن السماعيل
4676382 59أ physics@ksu.edu.sa 1 فلك معيد سيد مغربي

4676382 98أmalduraibi@ksu.edu.sa 2 مبتعث معيد معين بن جنيد
1414 8مaalamry@ksu.edu.sa 720 فيزياء نووية معيد أحالم العمري
1431 8مaaltuijar@ksu.edu.sa 762 طاقة شمسية معيد أمل التجار

bkurtassu@ksu.edu.sa  1238 فيزياء نظرية معيد بدور أرشد القرطاس
1414 8مtalbeladi@ksu.edu.sa 720 فيزياء ليزر معيد ديتهاني رجاء البال
1431 8مkalmutairi@ksu.edu.sa 762 فيزياء نظرية معيد خلود المطيري
   ralburaidi@ksu.edu.sa مبتعث معيد رحاب البريدي

ralthagafi@ksu.edu.sa 1000 1237 فيزياء ليزر معيد ريم عبدالعزيز الثقفي
aalshammri@ksu.edu.sa  1235 مبتعث معيد عبير فريحان الشمري

1431 8مoalharbiu@ksu.edu.sa 762 طاقة شمسية معيد عهود الحربي
1414 8مfalabdulaali@ksu.edu.sa 720 فيزياء نظرية معيد فاتن بن حمد العبد العالي

fbarakat@ksu.edu.sa 1000 1237 طاقة شمسية معيد فاطمة برآات
malmobark@ksu.edu.sa 1001 1133 فيزياء معيد محاسن  المبارك

nalenazis@ksu.edu.sa  1238 فيزياء نووية معيد نادية العنزي
nmohamad@ksu.edu.sa  1235 فيزياء نظرية معيد نورة العنزي
walmujammi@ksu.edu.sa 1004 1236 فيزياء ليزر معيد وفاء مجممي
4676296 1بalammari@ksu.edu.sa 1 فلك باحث حسن العماري
4675162 79بkmousbeh@ksu.edu.sa 2 فلك مؤقت فلكي خالد  المصبح
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4676411 58أalmoazen@ksu.edu.sa 1 فيزياء فني عبد اهللا عبداهللا المؤذن
4676290 3بfghamdi@ksu.edu.sa 1 فيزياء فني فهد بن سعد الغامدي
4676411 58أphysics@ksu.edu.sa 1 فيزياء فني آمال الدين حمادي

3467390 49أlutfi7@ksu.edu.sa 1 فيزياء فني لطف الرحمن الرحمن
4675567 51أnabdulwahed@ksu.edu.sa 1 فيزياء فني نبيل عبد الواحد نمر

4678988 29أأ nchowhan@ksu.edu.sa فيزياء فني نور زمان محمد
1236 أ14م aalobiadi@ksu.edu.sa فيزياء ليزر فني أماني العبيدي
4676378 53أamgadmazhar@ksu.edu.sa 1 فيزياء فني أمجاد مظهر

1238 1 14م ealabdulkarim@ksu.edu.sa فيزياء فني إيمان العبد الكريم
1237 أ14م haathbaita@ksu.edu.sa فيزياء باحث حياة الثبيتي

1686 1 14م almoazen@ksu.edu.sa فيزياء فني سلطانة أبابطين
1227 1 14م falfaifi@ksu.edu.sa فيزياء باحث فاطمة الفيفي
1227 1 14م nabodi@ksu.edu.sa فيزياء فني نعيمة العبودي
1227 1 14م nfowaz@ksu.edu.sa فيزياء باحث نورة التميمي
1227 1 14م walenazi@ksu.edu.sa فيزياء محضر وضحى العنزي
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