إعالن االختبار الشامل لبرنامج الدكتوراه في الفيزياء
للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  4111هـ
سوف ٌعقد االختبار الشامل لبرنامج الدكتوراه فً الفٌزٌاء بقسم الفٌزٌاء والفلك
بحسب لوائح الدراسات العلٌا بعون هللا تعالى ابتداء من ٌوم األربعاء  2ربٌع
أول 4444هـ ( 28سبتمبر  )2222وحتى األربعاء  45ربٌع الثانً 4444هـ (9
نوفمبر  )2222حسب تقوٌم أم القرى وفقا للترتٌب التالً:
التاريخ بالميالدي
 2222 / 9/28م
 2222 / 42/49م
 2222 /44/9م
 2222 /44/9م

التاريخ بالهجري
االختبار التحريري
الورقة العامة *
األربعاء  4444/3/2هـ
الورقة التخصصية **
األربعاء  4444/3/23هـ
االختبار الشفهي :طالبات
األربعاء  4444/4/45هـ
االختبار الشفهي :طالب
األربعاء  4444/4/45هـ
موعد االمتحانات التحرٌرٌة 42- 9 :صباحا (ٌحدد المكان الحقا)
موعد االمتحانات الشفهٌة :تبدأ من الساعة  9صباحا (الفترات تعتمد على كل طالب/طالبة وتحدد
الحقا)

* جلسة واحدة ٌحضرها الطالب/الطالبة تغطً ثالثة مواضٌع عامة :مٌكانٌكا الكم ،المٌكانٌكا التقلٌدٌة ،الدٌنامٌكا الكهربائٌة
التقلٌدٌة
**تخصصٌةٌ :ختارها الطالب من بٌن المسارات التالٌة :فٌزٌاء نظرٌة  -الحالة المكثفة – اللٌزرواألطٌاف  -الطبٌة والحٌوٌة
النووٌة – الطاقة المتجددة والبٌئة
مالحظات هامة:

.4
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

على الطالب/الطالبة تعبئة نموذج الجلوس لالختبار الشامل الموجود على موقع عمادة الدراسات العلٌا.
فً حالة اختالف التارٌخٌن ،سٌؤخذ بالتارٌخ المٌالدي
فً حال وجود اختالف ببٌن العربً واإلنجلٌزيٌ ،رجع للنص باللغة اإلنجلٌزٌة
وفً حال تأجٌل الدراسة ألي ظرف طارئ بسبب أحوال جوٌة وخالفه سٌكون االختبار فً ٌوم زوال
هذا الظرف مباشرة وسٌتم اخطار الجمٌع بأي تغٌٌر أو تأجٌل فً الجدول.
تكون االجابة على ورقة االختبار باستخدام قلم حبر ناشف او سائل و تكون اإلجابة من ٌسار الدفتر
الى ٌمٌنه.
عدم اصطحاب الجوال الى قاعة االختبار او اي اجهزة إلكترونٌة أخرى ما لم ٌسمح بغٌر ذلك.
على جمٌع الطالب و الطالبات التواصل مع المرشد األكادٌمً كل فً تخصصه باكرا لتحدٌد موضوع
محاضرة ( )Seminarفً الجزء الشفهً من االختبار وتسلٌم عنوان المحاضرة قبل دخول اول ورقة
فً االختبار الشامل.
أي مفاهٌم فٌزٌائٌة أساسٌة تلزم لحل اختبار أي ورقة تكون مطلوبة ضمنا فً اختبار تلك الورقة

مفردات المقررات المطلوبة:
الجزء األول :الورقة العامة (جميع الطالب والطالبات)

الجزء الثاني :الورقة التخصصية ،يختبر الطالب أو الطالبة في ورقة واحدة فقط في أحد
المجاالت التالية
أوال :الفيزياء النظرية:
ورقة :ميكانيكا الكم Quantum Mechanics

ثانيا :فيزياء الحالة المكثفة:
ورقة :نظرية الجوامد

Solid State Theory

ثالثا :فيزياء الليزر واألطياف:
ورقة :فيزياء الليزر واألطياف Laser and Spectroscopy Physics

رابعا :التقنية الكمية:
ورقة في التقنية الكمية Quantum Technology

خامسا :الفيزياء النووية:
ورقة :التركيب النووي المتقدم Advanced Nuclear Structure

سادسا :الطاقة المتجددة وعلوم البيئة
ورقة :تقنيات تشخيص المواد

Characterization Techniques of Materials

سابعا :الفيزياء الطبية والحيوية:
ورقة :تقنيات التصوير الطبي Medical Imaging Techniques

