
 

 

  

 

 لدكتوراهبرنامج اإعالن االختبار الشامل ل
 ـه 4443الدراسي للعام  الفصل الدراسي الثاني

ٌُعمد  االختبار الشامل لبرنامج الدكتوراه فً لسم الفٌزٌاء والفلن بحسب سوف 
هـ 7/4113/ 92األربعاء  من ٌوم بعون هللا تعالى ابتداء  لوائح الدراسات العلٌا 

حسب تموٌم ام  (9099/ 5/ 42هـ ) 41/40/4113خمٌس  وحتى ال (9/3/9099)
 المرى وفما للترتٌب التالً:

 التاريخ بالميالدي التاريخ بالهجري االختبار التحريري

 م 9/3/9099 هـ 4113/ 92/7 األربعاء الورقة العامة 
 م 9099/ 93/1 هـ 4113/ 90/1 األربعاء التخصصية *الورقة  

 م 41/5/9099 هـ 47/40/4113األربعاء طالباتاالختبار الشفهي: 
 م 42/5/9099 هـ 41/40/4113 الخمٌس طالباالختبار الشفهي: 

 صباحا )ٌحدد المكان الحما( 49- 2موعد االختبارات التحرٌرٌة: 

 صباحا )الفترات تعتمد على كل طالب/طالبة وتحدد الحما( 2موعد االختبارات الشفهٌة: الساعة 
  جلسة واحدة ٌحضرها الطالب / الطالبة فً أحد المجاالت التالٌة:*         

 .الطبٌة والحٌوٌة -التمنٌة الكمٌة -الطالة المتجددة والبٌئة - النووٌةالفٌزٌاء  -واألطٌاف  اللٌزر -الحالة المكثفة  -نظرٌة الفٌزٌاء ال         

 مالحظات هامة:      

 الموجود على مولع عمادة الدراسات العلٌا.  نموذج الجلوس لالختبار الشاملعلى الطالب/الطالبة تعبئة  .4
 فً حالة اختالف التارٌخٌن سٌؤخذ بالتارٌخ المٌالدي. .9
  .فً حال وجود اختالف بٌن العربً واالنجلٌزي ٌُرجع للنص باللغة اإلنجلٌزٌة .3
فً ٌوم زوال هذا  االختباربسبب أحوال جوٌة وخال فه سٌكون  طارئظرف  أليالدراسة  تأجٌلوفً حال  .1

 الظرف مباشرة وسٌتم اخطار الجمٌع بأي تغٌٌر أو تأجٌل فً الجدول.
 من ٌسار الدفتر الى ٌمٌنه. اإلجابةتكون االجابة على ورلة االختبار باستخدام للم حبر ناشف او سائل و تكون  .5
 عدم اصطحاب الجوال الى لاعة االختبار او اي اجهزة الكترونٌة اخرى مالم ٌسمح بغٌر ذلن.  .6
االكادٌمً كل فً تخصصه باكرا لتحدٌد موضوع  رشدالتواصل مع المعلى جمٌع الطالب و الطالبات  .7

وتسلٌم عنوان المحاضرة لبل دخول اول ورلة فً االمتحان  االختبار الشفهًفً ( Seminar) تهمحاضر
 .الشامل

 أي ورلة تكون مطلوبة ضمنا  فً اختبار تلن الورلة. لحل اختبار ة تلزمساسٌأي مفاهٌم فٌزٌائٌة أ .1
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 مواضيع االختبار لجميع األوراق كما يلي:
  

 الورقة العامة )جميع الطالب والطالبات(اوالً: 
 

 Referencesالمراجع  Content المحتويات                        Subjectالمجال 
 

  ميكانيكا الكم
Quantum 

Mechanics 

 

 كمٌة الحركة الزاوٌة 

  مسائل فً ثالثة أبعاد 
 طرق تمرٌبٌة للحاالت الثابتة 

 

 Angular momentum  

 Three dimensional problems  

 Approximation methods for 

stationary states  

 

Quantum mechanics 

By:  Zettili. 2
nd

 Ed. 

 
الميكانيكا التقليدية  

Classical 

Mechanics 

 

  دٌنامٌكا الجرانج وهاملتون 

  الحركة فً لوى مركزٌة 
 النظرٌة النسبٌة الخاصة 

 

 Lagrangian and Hamiltonian 

Dynamics  

 Central-Force Motion  

 Special Theory of relativity 

Classical Dynamics of 

Particles and Systems 

By: Thornton and 

Marion,  5
th

 Ed.  

 
الديناميكا الكهربائية 

 التقليدية
 Classical 

Electrodynamics 

 

  تتضمن الكهربائٌة الساكنة(
للجهود ذات التماثل طرق الحل 

 المحدد(

  المغناطٌسٌة الساكنة 
 الموجات الكهرومغناطٌسٌة 

 )تولٌدها و انتشارها(.

 

 Electrostatics (including 

solution techniques for 

potentials  of specific 

symmetry)  

 Magnetostatics   

 Electromagnetic waves 

(generation & propagation) 

Introduction to 

Electrodynamics,  

By: David Griffiths, 4
th

 

Ed. 

 
 
 

 لورقة التخصصيةاثانياً: 
 يختبر الطالب/الطالبة في ورقة واحدة في أحد المجاالت التالية: 

  
 الفيزياء النظرية: -4
 Quantum Mechanics  ميكانيكا الكم في ورقة

  ًالمتذبذب التوافم 

  الحركة الزاوٌة وجمع كمٌة الحركة الزاوٌةكمٌة   

  نظرٌة االضطراب المستملة عن الزمن 

 نظرٌة االضطراب المعتمدة على الزمن 

 نظرٌة التشتت  

 The Harmonic Oscillator  

 Angular Momentum and addition of angular 

momentum  

 Time-Independent Perturbation Theory  

 Time-Dependent Perturbation Theory  

 Scattering Theory  

Reference. Quantum Mechanics, 2
nd

 Edition. Zettili.  

 
 



 

 
 
 
 
 

 فيزياء الحالة المكثفة: -2
    Solid State Theory ورقة في نظرية الجوامد 

 الحٌود الموجً والشبٌكات المملوبة 
 الترابط البلوري والثوابت المرنة 
 )التذبذبات البلورٌة )الفونونات 
 الخصائص الحرارٌة للمواد 
 نموذج فرمً لإللكترون الحر 
 شرائط الطالة 
 بلورات أشباه الموصالت 

 WAVE DIFFRACTION AND THE RECIPROCAL 

LAITICE 

 CRYSTAL BINDING AND ELASTIC 

CONSTANTS 

 CRYSTAL VIBRATIONS 

 THERMAL PROPERTIES 

 FREE ELECTRON FERMI GAS 

 ENERGY BANDS 

 SEMICONDUCTOR CRYSTALS 

Reference.   Introduction to Solid State Physics CHARLES KITTEL, 8th Ed.  

 

 فيزياء الليزر واألطياف: -3
 Laser and Spectroscopy Physics      فيزياء الليزر واألطياف في ورقة

 خواص أشعة اللٌزر 

  اللٌزرنظرٌة اهتزاز 

 انتشار الشعاع البصري فً األوساط المتجانسة 

 الرنانات الضوئٌة 

 تبدٌل معامل  Q و لفل النمط. 

 ًتحوٌل التردد: التولٌد التوافمً الثان 

 Properties of laser beam. 

 Theory of laser oscillation. 

 Propagation of optical beams in homogenous medium. 

 Optical resonators. 

 Q-switching and  Mode locking. 

 Frequency conversion: Second harmonic generation 

Reference. Lasers; Antony E. Siegman; Univ. Science Book, USA, (1986). 

 
 

 التقنية الكمية: -4
    Quantum technologyالتقنية الكمية    ورقة في

  
 .النظرٌة الجبرٌة للمتذبذب التوافمى البسٌط 

 .ًتكمٌم المجال الكهرومغناطٌس 

 .هاملتونٌان البصرٌات الكمٌة 

 .حاالت فون، حاالت التوافك، حاالت اإلنضغاط 

  تفاعل النمط األُحادي للمجال الكهرومغناطٌسً مع
 المادة.

 كامٌنجز. -نموذج جاٌنز 
 

 Algebraic Theory of Simple Harmonic Oscillator 

 Quantization of the EM field 

 Hamiltonian for Quantum Optics  

 Fock States, Coherent States, Squeezed States 

 Single-mode interaction of EM field with matter 

 Jaynes-Cummings model 

Reference:   

 “Quantum Optics for Beginners”, By: Z. Ficzek and M. R. Wahiddin, Pan Stanford; ( 2014), 1
st
 Ed. 

 Quantum Mechanics, By: Zettili (for Algebraic Theory of Simple Harmonic Oscillator), 2
nd

 Ed.  
 

 
 



 

 
 
 
 

 الفيزياء النووية: -5
 Advanced Nuclear Structure  المتقدم النووي ورقة في التركيب

 
 

 الطاقة المتجددة وعلوم البيئة -6
 Physics of Solar Energy Conversion        ورقة في فيزياء تحويل الطاقة الشمسية

 .ضوء الشمس وإشعاع الجسم األسود 

 و  إمتصاص الضوء، إعادة إتحاد نالالت الشحنات
 التالك.

  االنتماالت الضوئٌة فً أشباه الموصالت العضوٌة
 وغٌر العضوٌة. 

  المستوٌة ونانوٌة التركٌب.  الته الموصاشبأوصالت 

  .فصل الشحنات وحدود المواد الكهروضوئٌة 

  .النماذج األساسٌة للخالٌا الشمسٌة 

 ساسٌة. عمل الخالٌا الشمسٌة وحدود أدائها األ  

 .الحصاد الطٌفً وتحوٌل الطالة الشمسٌة الكٌموضوئٌة 

 .مبادئ الكٌمٌاء الكهروضوئٌة 

 السعات والبطارٌات. الجهد و 

 حواجز الحمن.داالت الشغل و 

 السعة الكٌمٌائٌة. 

 الولود البدٌل. الهٌدروجن :  

 Blackbody Radiation and Sun Light 

 Light Absorption, Carrier Recombination, and Luminescence 

 Optical Transitions in Organic and Inorganic Semiconductors 

 Planar and Nanostructured Semiconductor Junctions 

 Charge Separation and Material Limits to the Photovoltage 

 Fundamental Model of a Solar Cell 

 Operation of Solar Cells and Fundamental Limits to Their 

Performancehg 

 Spectral Harvesting and Photochemical solar energy conversion  

 Basic photoelectrochemistry  

 Voltage, Capacitors, and Batteries 

 Work Functions and Injection Barriers 

 Chemical Capacitance 

 Hydrogen: an alternative fuel.   
References:  

 Juan Bisquert, “The Physics of Solar Energy Conversion”, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton London 

New York (2020). 

  Ameta, Rakshit, Ameta, Suresh C , “Solar energy conversion and storage: photochemical modes” CRC Press 

Taylor & Francis Group, Boca Raton London New York (2016). 

 Elements of quantum mechanics for nuclear physics 

 Nuclear properties (charge and mass-radius, nuclides 

abundance, angular momentum, parity, electromagnetic 

moments, excited states) 

 Nuclear force 

 Nuclear binding energy and semi-empirical mass 

formula 

 Liquid drop model 

 Fermi gas model 

 Shell model and energy levels 

 Collective models (vibrations and rotations) 

 Radioactive decays + detailed theory on alpha, beta, 

gamma decays  

 Nuclear reactions (conservation laws, cross-sections, 

diffraction effects, compound-nucleus reactions, direct 

reactions, fission, fusion) 

 Interactions of nuclear radiations with matter 

 Nuclear techniques 

 فٌزٌاء النووٌة.لل مٌكانٌكا الكم عناصر 

 غزارة، نصف المطر-الخصائص النووٌة )الشحنة، الكتلة 
 التماثل(. النوٌات، كمٌة الحركة الزاوٌة،

 .الموة النووٌة 

 التجرٌبٌة. بهالكتلة شعاللة  طالة الربط النووٌة و 

 .نموذج لطرة السائل 

 .ًنموذج غاز فٌرم 

  مستوٌات الطالة.نموذج المشرة و 

 .)النماذج التجمٌعٌة )االهتزاز والدوران 

 فا و بٌتا و لالتحلالت النووٌة +النظرٌة التفصٌلٌة على تحلالت ا
 ما.غا

 ،المماطع العرضٌة، تأثٌرات  التفاعالت النووٌة )لوانٌن الحفظ
التفاعل المباشر، االندماج،  المركب،-النواة تالحٌود، تفاعال
 .االنصهار(

 .تفاعل االشعاعات النووٌة مع المادة 

 .التمنٌات النووٌة 

Reference.   
 Walter E. Meyerhof 'Elements of nuclear physics' McGraw-Hill (1967). 

 Kenneth Krane 'Introductory Nuclear Physics' Wiley, 3 edition (1987). 

https://sa1lib.org/g/Ameta
https://sa1lib.org/g/Rakshit
https://sa1lib.org/g/Ameta
https://sa1lib.org/g/Suresh%20C


 

 
 
 
 
 

 الفيزياء الطبية والحيوية:  -7
   Diagnostic Imaging     الطبي التشخيصي التصويرورقة في 

 
Chapters المواضيع 

 Imaging in Medicine 

 Structure of Matter 

 Radioactive Decay 

 Interactions of Radiation 

 Production of X Rays 

 Radiation Quantity and Quality 

 Interaction of X and γ Rays in the Body 

 Computers and Image Networking in Medical 

Imaging 

 Image Quality 

 Instrumentation for Nuclear Imaging 

 Radiography 

 Computed Tomography 

 Ultrasound Imaging 

 Fundamentals of Magnetic Resonance 

 Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy 

  الطبفً التصوٌر. 

 .تركٌب المادة 

 النووي. تحللال 

 .تفاعالت األشعة النووٌة 

  تولٌد أشعة– x . 

  األشعة.جودة كمٌة و 

  تفاعل أشعةx .و أشعة غاما فً الجسم 

  صور فً التصوٌر الطبً.الكمبٌوترات والشبكة 

 جودة التصوٌر. 

  لتصوٌر النووي.اتجهٌزات 

 .ًالطب اإلشعاع 

  ُحوكمالرسم السطحً الم. 

 .ًالتصوٌر فوق الصوت 

 .ًاساسٌات الرنٌن المغناطٌس 

 والمطٌافٌة. الرنٌن المغناطٌسًالتصوٌر ب  

References: 

 Medical Imaging Physics, By: William R. Hendee and E. Russell Ritenour , 4th Edition ISBN 

9780471382263. 

 The Essential Physics of Medical Imaging, By: Jerrold T Bushberg, J Anthony Seibert, Edwin M 

Leidholdt, and John M Boone, 3rd Edition, ISBN 9780781780575 

 


