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 هـ 1432/ 1431 -كلية العلوم -قسم الفيزياء والفلك -ماجستير العلوم في الفيزياء
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  مقدمة:

تعايي   يتوافع إذ  بجامعة الملك سععودأقسام كلية العلوم  أقدممن  حاليًا( الفيزياء والفلكالفيزياء )يعد قسم       
بعدأ  بذعذا المسعم مع  بأععة أقسعام أ عي    التعمم( 1958)هعع  1378تعايي  إنشعاء الكليعة فعم  عام  مع  إنشائه

الفيزيععاء  :  وهععذا المجمو ععا  هععمفععم مجععاظ  ن ييععة وتجييبيععةويحتععوا المسععم  لععم سععب  مجمو ععا  بح يععة 
، وفيزياء الليزي واألطياف، وفيزياء الطاقة المواد، وفيزياء  والطبية الن يية، والفيزياء النووية، والفيزياء الحيوية

 و لم الفلك المتجددة والبيئة، 
وباأل ععذ فععم اظ تبععاي كععل مععن يسععالة وأهععداف جامعععة الملععك سعععود وكليععة العلععوم، ي ذععي لنععا األهميععة 
الجوهيية لذذا الت صص فم تحمي  األهعداف المتعلمعة بعالتعلم واظكتشعاف واظهتمعام المعيفعم  و لعم هعذا فع ن 

 إسععتياتجيتذماوتحميعع  الجامعععة ليععة و الكهععو أمععي أسععاو فععم قععوة ونجععا  كعع  مععن  والفلععكفيزيععاء الوجععود قسععم 
فيزيععاء و  تمنيععا  النععانولتطععويي فععم التوجذععا  الجديععدة للجامعععة  هععذا الت صععص دويا محوييععاً يلععع    وحععةمالط

 اهتماما  وادا اليياض للتمنية د م و ، المتجددةوالطاقة المواد 
عود، نجعد أن معن واجبنعا سع ولذلك، و ندما نأع  نصع  أ يننعا العدوي الييعادا والميعادا لجامععة الملعك 
كعععذلك المعععواطنين والمواطنعععا  و بينعععامل للدياسعععا  العليعععا يشعععم  أ لععع  المسعععايا  المتاحعععة، لكعععم يسعععا د تمعععديم 

 متميععز  أهععدافذم فععم الحصععو   لععم تعلععيم  ععا    سععلمية والعالميععة  لععم تحميعع الععدو  العيبيععة واإ المتميععزين مععن
 فم هذا الت صص الحيوا 

قا عدة  ل دمعةيذعدف  م( 1980)هعع 1400تم  الموافمعة  ليعه  عام حاليًا بينامل ماجستيي المسم  يمدم
جامعععة الملععك سعععود مععن أهميععة  توليععهن ععيًا لمععا ولكععن   ييجععم الجامعععا  لتعع هيلذم تعع هيًل  اليععًا  مععن  ييأععة 

يصعيدًا هامعًا نحعو جي  جديعد معن البعاح ين المتميعزين يكعون  تكوينج  أللدياسا  العليا ا لتطويي بيامل  كبي 
 وتطعوييا البينعامل الحعالم للماجسعتيي إ عادة الن عي فعم أعيوية فمعد يأ  المسعم ،جامععةالالمجتم  و تحمي  يؤية 

فكععان هععذا البينععامل  يتععواءم معع  حاجععة سععو  العمعع لبمععا يواكعع  ا ععي المسععتجدا  فععم العلععوم والتمنيععة العالميععة 
  الميف 

  

 

 اسم الدرجة: 

 
Master of Science in Physics (M. Sc)                                        ماجستير العلوم في الفيزياء
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 أهداف البرنامج:
 

إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المستجدات العلمية في العلوم الفيزيائية النظرية  -1

 ات العليا في الدكتوراه بكل كفاءة وثقة.والتجريبية ومؤهلة ألغراض البحث العلمي والدراس

اإلسهام في تلبية احتياجات المملكة العربية السعودية من الفيزيائيين المتخصصين في العلوم  -2

 الفيزيائية النظرية والتجريبية. 

تلبية الحاجة المتزايدة للراغبين في الحصول على هذه الدرجة العلمية المهمة، وتوفير الفرصة  -3

 اسات العليا محلياً مع ضمان الجودة في المخرجات.لمواصلة الدر

 

 

 شروط القبول:
 

 تُعتمد شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.  -1
فيي المملكية العربيية يزياء والفلك من مختلف الجامعات يُقبل حملة درجة البكالوريوس من خريجي قسم الف -2

  . أو ما يعادلها السعودية

أو أي اختبيار خخير يعادلي    TOEFELدرجية فيي التوفيل 450يتطلب القسم حصول الطاليب عليى درجية  -3

عفياء الطيال  إللقسيم  مكينوي ،سينتينعن الفترة الزمنية بين االختبار األخير ووقت التقديم  التزيدعلى أن 

 .نجليزية من هذا الشرطمن بلدان تدرس الدرجة العلمية السابقة باللغة اإل القادمين

كحيد أدنيى نقطية  600 الحصيول عليى أو ،جتياز امتحان قبول في الفيزياء العامة بالقسم باللغة االنجليزيةا -4

 . GRE في اختبار 

 

 متطلبات الحصول على الدرجة:

 وحدة دراسية من مقررات الماجستير في الفيزياء وهي موزعة كالتالي: 24أن يجتاز الطالب  -أ
 

o 15 المشتركة في برنامج الماجستير في  جباريةاإل دراسية من المقررات وحدة

 من المقررات وحدة دراسية 12الفيزياء. عدا مسار الفلك حيث يدرس الطالب 

 المشتركة. اإلجبارية

o 9  عدا مسار الفلك  التخصصية لكل مسار االختيارية وحدات دراسية من المقررات

 من مقررات التخصص. وحدة دراسية 12حيث يدرس الطالب 
 

 الماجستير بنجاح.رسالة بحث إتمام  - 
 

 مسارات البرنامج:

 يتضمن برنامج الماجستير سبعة مسارات، وهي:

 الفيزياء النظرية -1

 فيزياء الليزر واألطياف -2

 الشمسيةفيزياء الطاقة  -3

 الموادفيزياء  -4

 الفيزياء النووية -5

 والطبية الفيزياء الحيوية  -6
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 الفلكعلم  -7

 للبرنامج: الهيكل العام

وحيدة إجبارييية أساسيية علييى جميييع  15 هيياوحييدة دراسيية إضييافةً إلييى الرسيالة من 24عيدد الوحييدات المطلوبية 

وحدات يتم توزيعها بحسيب المسيار  9والباقي  ، وحدة إجبارية فقط 12 ارات عدا مسار الفلك حيث يوجدالمس

  وحدات إلنهاء الرسالة. 6إلى  وحدة خاصة بالمسار إضافةً  12عدا مسار الفلك حيث يبقى 

 

 عدد الوحدات المعتمدة نوع المقررات

 *15 المقررات األساسية )إجبارية(

 *9 التخصصيةالمسارات من مقررات مقررات اختيارية 

 6 فيز  )الرسالة( 600

 30 المجموع الكلي

 وحدة اختيارية 12أساسية مضافاً إليها  وحدة 12 :مسار الفلكعدا *  

 

 في الفيزياء  مالعلو ماجستيرمقررات برنامج 

 

 المقررات األساسية: وهي مشتركة لجميع المسارات التخصصية السبعة:  -1

 الوحدات** مسمى المقرر رمز المقرررقم و

 (0+1) 1 بحث طرق فيز 500

 (0+2) 2 الفيزياء الرياضية فيز 501

 (0+3) 3 المتقدم الكم اميكانيك فيز 505

 (0+3) 3 فيزياء إحصائية فيز* 506

 (0+3) 3 ديناميكا كهربائية كالسيكية فيز 507

 (0+3) 3 الميكانيكا التقليدية فيز 508

 مسار الفلك عدا *

يمثل الجانب النظري، ويمثل  :تمثل العدد الكلي للوحدات،   :ج( حيث أ + )  يالحظ كتابة عدد الوحدات بالصورة  أ** 

 وجد. نإالجانب العملي  :الرمز ج
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 : وهي موزعة على المسارات التخصصية المعتمدة )أو المرتبطة بالمسار( المقررات االختيارية -2

 الوحدات المتطلب السابق مسّمى المقرر  رمز المقرر المسار

 (0+3)3 فيز 505  ميكانيكا الكم النسبية فيز 510 نظرية

 506فيز و  505 نظرية الكم لجسيمات عديدة فيز 515 نظرية

 فيز

3(3+0) 

 (0+3)3 - في الفيزياء النظرية مواضيع خاصة فيز 516 نظرية

 (0+3)3 فيز 505  (1نظرية المجال الكمية ) فيز 555 نظرية

 (0+3)3 فيز 555  (2نظرية المجال الكمية ) فيز 556 نظرية

 (0+3)3 فيز 510  (1فيزياء الجسيمات األولية ) فيز 561 نظرية

 (0+3)3 - المتقدم فيزياء الليزر فيز 532 ليزر

 (3+0)3 فيز 532 ة مختبر البصريات الكمي فيز 533 ليزر

 (0+3)3 فيز 505  أطياف ذرية وجزيئية فيز 536 ليزر

 (0+3)3 - فيزياء بصرية متقدمة فيز 537 ليزر

 (1+2)3 - حيود األشعة السينية وتطبيقاتها فيز 541 شمسية

 (0+2)2 فيز 505  وتقنية أشباه الموصالتفيزياء  فيز 542 شمسية

 (0+2)2 فيز 505  مواد الطاقة الشمسية فيز 543 شمسية

 (0+2)2 - الخاليا الشمسية فيز 544 شمسية

 (0+2)2 فيز 506  انتقال الحرارة وتطبيقات  في الطاقة الشمسية فيز 545 شمسية

 (0+2)2 - اإلشعاع الشمسي: نماذج وتطبيقات فيز 546 شمسية

 (0+2)2 - مصادر الطاقة المتجددة والبيئة فيز 547 شمسية

 (0+3)3 فيز 505  نظرية الجوامد فيز  570 مواد

 (0+3)3 فيز 570  الرنين االلكتروني المغناطيسي فيز 571 مواد

 (0+3)3 فيز 570  علم المواد فيز  574 مواد

 (0+3)3 - النظرية المغناطيسية فيز 576 مواد

 (0+3)3 فيز 505  علم وهندسة التراكيب النانونية فيز 577 مواد

 (3+0)3 فيز 574  مختبر دراسات المواد فيز 578 مواد

 (0+3)3 - الموادفي فيزياء  مواضيع خاصة فيز 579 مواد

 (0+3)3 فيز 505  التركيب النووي فيز 580 نووية

 (0+3)3 فيز 506  فيزياء المفاعالت النووية فيز 581 نووية

 (0+3)3 فيز 506 الديناميكا النووية  فيز 583 نووية

 (0+3)3 فيز 580  فيزياء النيوترونات فيز 585 نووية

 (1+2)3 فيز 580 تقنيات نووية  فيز 587 نووية

 (0+3)3 - أساسيات الفيزياء الحيوية فيز 591 وطبية حيوية

 (2+0)2 فيز 591  الطبيةوالفيزياء الحيوية مختبر  فيز 592 وطبية حيوية

 ( 0+2)2 فيز 591  طبيةالفيزياء مدخل إلى ال فيز 593  وطبية حيوية

 ( 0+2)2 فيز 591  الطب النووي فيز 594 وطبية حيوية

 ( 0+2)2 فيز 591  تصال الخالياالفيزياء الحيوية ال فيز 595 وطبية حيوية

 ( 0+2)2 فيز 591 و الطبية  الحيويةفي الفيزياء مواضيع خاصة  فيز 596 وطبية حيوية

 ( 0+2)2 - أساسيات الفيزياء الفلكية فلك 550 فلك

 ( 1+1)2 -   تقنيات فلكية فلك 551 فلك
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 ( 0+2)2 - فيزياء الشمس   فلك 552 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550                                                        تركيب النجوم وتطورها فلك 553 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550  المجرات فلك 554 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550 فيزياء الكواكب   فلك 555 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550    مادة ما بين النجوم فلك 556 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550  فيزياء الفضاء فلك 557 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550  ديناميكا فلكية فلك 558 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550  فلكية متقدمةفيزياء  فلك 559 فلك

 ( 0+2)2 - ندوة في علم الفلك فلك 560 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550  ميكانيكا سماوية فلك 561 فلك

 ( 0+2)2 فلك 550  علم الكون فلك 562 فلك
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 للبرنامج: يالجدول الزمن

    

 )جميع المسارات( الفصل األول 

 

 

 مسار"الفيزياء النظرية"

 * الفصل الثاني

 الساعات المعتمدة  السابق المتطلب عنوان المقرر رقم ورمز المقرر 

 ( 0+3)3 - فيزياء إحصائية فيز 506

 ( 0+3)3 - ديناميكا كهربائية كالسيكية فيز 507

 ( 0+3)3 فيز 505 ميكانيكا الكم النسبية فيز 510

 ( 0+3)3 فيز 505 (1نظرية المجال الكمية ) فيز 555

    فيز507فيز و  506المقررين  يدرس الطالب تسع ساعات على أن يكون من ضمنها* 

 

 

 

 الفصل الثالث *

 الساعات المعتمدة  المتطلب السابق عنوان المقرر رقم ورمز المقرر 

 ( 0+3)3 فيز 506فيز و  505 نظرية الكم لجسيمات عديدة فيز 515

 ( 0+3)3 - مواضيع خاصة في الفيزياء النظرية فيز 516

 ( 0+3)3 فيز 555 (2نظرية المجال الكمية ) فيز 556

 ( 0+3)3 فيز 510 (1فيزياء الجسيمات األولية ) فيز 561

 ساعات معتمدة( 6يختار الطالب مقررين فقط ) * 

 

 

 رقم ورمز المقرر  المقررعنوان  الساعات المعتمدة 

 فيز 500 طرق بحث ( 1+0)1

 فيز 501 الفيزياء الرياضية ( 2+0)2

 فيز 505 المتقدم ميكانكا الكم ( 3+0)3

 فيز 508 الميكانيكا التقليدية ( 3+0)3

 المجموع  ( 9+0)9
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 مسار "فيزياء الليزر واألطياف"

 الفصل الثاني

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر الساعات المعتمدة

 فيز 506 فيزياء إحصائية ( 3+0)3

 فيز 507 ديناميكا كهربائية كالسيكية ( 3+0)3

 فيز 532 فيزياء الليزر المتقدم ( 3+0)3

 المجموع  ( 9+0) 9

 

 

   *الفصل الثالث

الساعات 

 المعتمدة

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر المتطلب السابق

 فيز 533 مختبر البصريات الكمية فيز 532 ( 0+3)3

 فيز 536 أطياف ذرية وجزيئية فيز 505 ( 3+0)3

 فيز 537 فيزياء بصرية متقدمة - ( 3+0)3

 ( معتمدة ساعات 6)  مقررين فقطيختار الطالب *    
 

 

 "الشمسيةمسار"فيزياء الطاقة 

 الفصل الثاني

 

 

 * الفصل الثالث 

 عدد الوحدات المتطلب السابق مسّمى المقرر رمز المقرررقم و

 (0+2)2  فيز 505 فيزياء وتقنية أشباه الموصالت فيز 542

 (0+2)2 فيز 505 مواد الطاقة الشمسية فيز 543

 (0+2)2 - الخاليا الشمسية فيز 544

 (0+2)2 فيز 506 انتقال الحرارة وتطبيقات  في الطاقة الشمسية فيز 545

 (0+2)2 - اإلشعاع الشمسي: نماذج وتطبيقات فيز 546

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر الساعات المعتمدة

 فيز 506 فيزياء إحصائية ( 3+0)3

 فيز 507 ديناميكا كهربائية كالسيكية ( 3+0)3

  فيز  541 حيود األشعة السينية وتطبيقاتها ( 2+1)3

 المجموع  ( 8+1)9
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 (0+2)2 - مصادر الطاقة المتجددة والبيئة فيز 547

  ساعات معتمدة ( 6مقررات فقط  )  3 يختار الطالب*  

 

 "فيزياء المواد"مسار 
 

  الفصل الثاني 

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر المتطلب السابق الساعات المعتمدة 

 فيز 506 فيزياء إحصائية - ( 3+0)3

 فيز 507 ديناميكا كهربائية كالسيكية - ( 3+0)3

 فيز  570 نظرية الجوامد فيز 505 ( 3+0)3

 المجموع   ( 9+0)9

 

 

 *الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق مسّمى المقرر رقم ورمز المقرر 

 ( 0+3)3 فيز 570 الرنين االلكتروني المغناطيسي فيز 571

 ( 0+3)3 فيز 570 علم المواد فيز  574

 ( 0+3)3 - النظرية المغناطيسية فيز 576

 ( 0+3)3 فيز 505 علم وهندسة التراكيب النانونية فيز 577

 ( 0+3)3 (مصاحبمقررفيز) 574 مختبر دراسات المواد فيز 578

 ( 0+3)3 - في فيزياء المواد مواضيع خاصة فيز 579

 ساعات معتمدة( 6) فيز أحدها  574على أن يكون المقرر  فقط  مقررينيختار الطالب *    
 

 مسار"الفيزياء النووية"

 الفصل الثاني

 رقم ورمز المقرر  المقررعنوان  المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 فيز 506 فيزياء إحصائية - ( 3+0)3

 فيز 507 ديناميكا كهربائية كالسيكية - ( 3+0)3

 فيز 580 التركيب النووي فيز 505 ( 3+0)3

 المجموع   ( 9+0)9
          

 

 *الفصل الثالث 

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر المتطلب السابق الساعات المعتمدة

  فيز 581 فيزياء المفاعالت النووية فيز 506 ( 3+0)3

 فيز 583 الديناميكا النووية فيز 506 ( 3+0)3

  فيز 585 فيزياء النيوترونات فيز 580 ( 3+0)3

  فيز 587 تقنيات نووية فيز 580 (2+1)3

 ساعات معتمدة(  6فقط )  مقررينيختار الطالب *     
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 " والطبية مسار "الفيزياء الحيوية

  الفصل الثاني 

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر الساعات المعتمدة

 فيز 506 فيزياء إحصائية ( 3+0)3

 فيز 507 ديناميكا كهربائية كالسيكية ( 3+0)3

 فيز 591 أساسيات الفيزياء الحيوية ( 3+0)3

 المجموع  ( 9+0)9

 

    *الفصل الثالث

رقم ورمز  عنوان المقرر السابقالمتطلب  الساعات المعتمدة

 المقرر 

 فيز 592 )إجباري( لفيزياء الحيوية الطبيةمختبر ا - ( 0+2)2

 فيز  593  طبيةالفيزياء ال مدخل إلى فيز 591 ( 2+0)2

 فيز  594  الطب النووي   فيز 591 ( 2+0)2

 فيز  595 الفيزياء الحيوية التصال الخاليا فيز 591 ( 2+0)2

 فيز  596 الفيزياء الحيوية في  مواضيع خاصة فيز 591 ( 2+0)2

 .  ساعات معتمدة( 6)كلي  فيز 592ساعات معتمدة( بجانب المقرر اإلجباري  4فقط  )  مقررينيختار الطالب * 

   

 

 الفلك"علم مسار "
 

   الفصل الثاني   

رقم ورمز  عنوان المقرر المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 المقرر 

 فيز 507 ديناميكا كهربائية كالسيكية - ( 3+0)3

 فلك 550   أساسيات في الفيزياء الفلكية - ( 2+0)2

 فلك 551 تقنيات فلكية - ( 1+1)2

 فلك 553 تركيب وتطور النجوم فلك 550  ( 2+0)2

 المجموع (8+1)9 

    

 * الفصل الثالث

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق عنوان المقرر رقم ورمز المقرر 

 (0+2) 2 - فيزياء الشمس فلك 552

 (0+2) 2 فلك 550 المجرات فلك 554

 (0+2) 2 فلك 550 فيزياء الكواكب فلك  555

 (0+2) 2 فلك 550 مادة ما بين النجوم فلك 556
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 (0+2) 2 فلك 550 فيزياء الفضاء فلك 557

 (0+2) 2 فلك 550 ديناميكا فلكية فلك 855

 (0+2) 2 فلك 550 فيزياء فلكية متقدمة فلك 559

 (0+2) 2 - ندوة في علم الفلك فلك 560

 (0+2) 2 فلك 550 ميكانيكا سماوية فلك 561

 (0+2) 2 فلك 550 علم الكون فلك 562

 ساعات معتمدة( 6مقررات فقط  )  ةيختار الطالب ثالث* 

 

  

 جميع المسارات(في ) وما يليهالفصل الرابع   

 

 رقم ورمز المقرر  عنوان المقرر الساعات المعتمدة 

فيز 600   الرسالة 6  
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 وصف المقررات 

 ( 0+1)1                                                                             بحث طرقفيز  050
   المعلوماتاستخراج وتصنيف جمع و كيفية -اإلنترنت المكتبة و في البحث -خطة البحث   كتابة - التخطيط  لبحث الماجستير

 تصنيف - البيانات تمثيلو تحليل - للعمل التخطيط -- المنشورة استعراض وإستخراج المعلومات القيمة من المقاالت كتابة

 .الرسالة من علمية ورقةنشر و كتابة كيفية -األطروحة  و مناقشةكتابة  - الفهرس

 

                                                   فيز الفيزياء الرياضية                       501

2(2+0 ) 
معادالت  –( 2دوال مركبة متغيرة ) –( 1دوال مركبة متغيرة ) -تحليل متجهات في إحداثيات منحنية   –متجهات تحليل 

 األرثقونال الدوال –ليوفيلي  -نظرية ستورم –تفاضلية 

 

 ( 0+3)3                                         المتقدم ميكانيكا الكمفيز  505
)جبرية لي لمركبات كمية الحركة الزاوية  نظرية كمية الحركة الزاوية الكلية ،ساسية , مقدمة لنظرية الزمر وجبرية لي أمفاهيم 

تطبيقات نظرية االضطرا  المعتمدة  ،جوردان(  -مجموع كميتي حركة زاوية ومعامالت كلبش ،والزمانية االنعكاسية المكانية 

 التشتت باستخدام انزياح الطور(. ،تشتت ) التشتت باستخدام تقريب بورن للموجةنظرية ال ،وغير المعتمدة على الزمن(
 

 ( 0+3)3         فيز فيزياء  إحصائية                                                            506
 ،التجميع القيانوني ،التجميع المجهيرا القيانونى ،مراجعة للميكانيكا الكمية اإلحصيائية   ،القواعد اإلحصائية في الميكانيكا الحرارية

ضغط اإلنحيالل ) األتيزان فيى التركييب النجميي(,  ،غاز فيرمي المثالي ،غاز الفوتونات ،غاز بوز المثالي ،التجمع القانوني الكبير

 مفكوك ماير العنقودي.  ،األنظمة المتفاعلة
 

 ( 0+3)3                                    فيز ديناميكا كهربائية كالسيكية                    507
المجياالت شيب   –قيانون فياراداي  –المغناطيسيية السيتاتيكية  –( 2و1كية )يمسائل القيم الحدية في الكهروسيتات –مقدمة لإلستاتيكية 

الموجييييات  –قييييوانين حفييييظ الخييييوا  الفيزيائييييية  –معييييادالت ماكسييييويل والكهرومغناطيسييييية الماكروسييييكوبية  –االسييييتاتيكية 

 الكهرومغناطيسية المستوية وانتشار الموجات.

                                        فيز الميكانيكا التقليدية                                 508

3(3+0 ) 
معادالت  –سبية الخاصة الميكانيكا التقليدية للنظرية الن –االهتزازات  –مسألة القوة المركزية  –مبادئ التغير ودالة الجرانج 

صياغات هاملتون  –جاكو  وتغيرات الفعل مع الزاوية -نظرية هاملتون –التحويل الكانونيكال   -هامليتونيان للحركة 

 والجرانج للنظم والمجاالت المستمرة 
 

                                                  (فيز 055متطلب سابق ) فيز ميكانيكا الكم النسبية 510

3(3+0 ) 
جوردون(، المعادلة الموجية لجسيم ذي لف نصفي )معادلية دييراك(، تغياير -المعادلة النسبية لجسيم ذي لف صفري )معادلة كالين

لورنتز المترابط لمعادلة ديراك، المغزليات تحت تيأثير اإلنعكياس المكياني، التغياير المتيرابط لثنائييات مغزلييات دييراك، جسييمات 

 النيوترينو. -ديراك في مجال خارجي، نظرية الثقو ، معادلة فايل
 

 ( 0+3)3                      (فيز 506، و فيز 055متطلب سابق  ) فيز نظرية الكم لجسيمات عديدة 515
عند درجات حرارة نظرية المجال  –نظم بوز  –نظم فيرمي  –دوال جرين ونظرية المجال  –الكمي الثاني والميكانيكا اإلحصائية 

 دالة جرين في وقت حقيقي ورد فعل خطي. –نظم فيزيائية عند درجات حرارة محددة  –محددة 
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 (0+3)3                                      الفيزياء النظريةفي  مواضيع خاصةفيز  516
 الطالب في إنجاز رسالة الماجستير.من قبل المشرف او أعضاء المجموعة لمساعدة يتم اختيار مواضيع هذا المقرر 

 

                                              (فيز 055تطلب سابق )مفيزياء الليزر المتقدم    فيز  253

3(3+0 ) 
قيانون اسيتقرارية  –ركا  فيابري بييرو  –الرنانات البصرية  – ABCDقانون  –انتشار الشعاع البصري في األوساط المتجانسة 

 –لييزر فيابري بييرو  –شيروط العتبية  –نظريية اهتيزاز اللييزر  –الرنانات غير المستقرة  –الفقد في الرنانات البصرية  –األنماط 

الظيواهر غيير  – Qقفيل الينمط وتبيديل المعاميل  –انظمة الثالث و األربع مسيتويات  -دالة الخط الطيفي و تأثيرات تعريض الخط 

 ليزرات القدرة العالية. –حويل التردد ت –الخطية 

                                         ( فيز 532متطلب سابق  )   الكميةمختبر البصريات  فيز  353

3(0+3 ) 
قيياس خصيائص التولييد التيوافقي الثياني والثاليث للييزر  -قياس طيف وزمن نبضة ليزر الياج المضيخو  بلييزر أشيباه الموصيالت

قييياس   -ليييزر النيايتروجين  دراسية خصيائص –تشيتت رامييان  –الترشيييا المكياني   –قيياس خصييائص األليياف البصيرية   -اليياج

 نظم الليزر الصبغي المضخو  . –مطيافية صبغات الليزر
 

 (0+3)3                                  ( فيز 505متطلب سابق  )أطياف ذرية وجزيئية    فيز 536
 اقتران  –التركيب الدقيق لألنظمة احادية وثنائية ومتعددة الذرات  –تكمية الفضاء والغزل  –النماذج الذري اإلتجاهية  –ذرة بور 

L-S  وj-j  -  مسيييتويات الطاقييية اإللكترونيييية  –تيييأثير سيييتارك  –تيييأثير المجيييال المغناطيسيييي القيييوي والضيييعيف  –تيييأثير زيميييان

التيوهج  –لإلنتقاالت الدورانية  Qو  Pفرعا  –األنماط اإلهتزازية  –الترتيب اإللكتروني لجزيء بسيط  –واإلهتزازية والدورانية 

 CARS –ليزرات راميان  –التنغيم الطيفي والزمني  –الليزرات المنغمة  –ير رامان تأث –معامال فرانك و كاندون  –الوميض  –

مطيافييييية  –حيييياالت رايييييدبيرج  - LIBS, PAS -مطيافييييية البيكيييو والفيمتييييو ثانييييية  –االهتيييزاز البييييارامتري  – HORSEو 

 بالليزر.التبريد  –طيف المب والتشبع  –الفائقة التحليل   -المتعدد الفوتوجالفانيك والفوتون 

 

 (0+3)3                                                  متقدمة فيزياء بصرية  فيز 753
 –متجهيات ومصيفوفات جيونز  –معالجية االسيتقطا  بالمصيفوفات  –الترابط الزماني والمكاني  –زمن وطول الترابط  –الترابط 

التولييد التيوافقي  –القابليية غيير الخطيية  –البصيريات غيير الخطيية  –الهوليوغرافي  –وتحويل فورييي   تحليل –بصريات فوريي  

 اقتران الطور. –التأثير الصوت بصري  –تأثير بوكل , كير , فارادي  –مزج الموجات  –الثاني 

 

 ( 1+2)3           فيز حيود األشعة السينية وتطبيقاتها                             541
: العينيات الفعليية,  3حييود ، : شيدات األشيعة الحائيدة 2حييود  ،: هندسة الحييود 1حيود  ،ندسة البلوراتخوا  األشعة السينية, ه

التركييب  ،تعييين التركييب البلليوري ،صورالمسيحوق الفوتوغرافيية, القياسيات بواسيطة أجهيزة الحييود ،الفوتوغرافيية يصور الو

 البنيوي للتجمعات المتعددة التبلور.
 

  (0+2 (2                        (فيز 055متطلب سابق  )الموصالت    فيز  فيزياء وتقنية أشباه  542
شب   -معدن ، وصالت p-nأشباه الموصالت، حزم الطاقة وتركيز حامالت الشحنة، ظواهر انتقال حامالت الشحنة، وصالت 

االمتصا  الضوئي، التألق الضوئي، زمن () أدوات وحيدة القطبية(، االنتشار والزرع األيوني، األدوات الفوتونية  موصل

العمر للحامالت, التوصيل الضوئي(، وغيرها من الموضوعات التقنية كالحفر الضوئي، والنمو البلوري، األكسدة الحرارية، 

شب  موصل)ميس(، األدوات المشعة للضوء، ليزرات أشباه الموصالت -ازلع-النمو الطبقي الدقيق, الفلزنة، أدوات معدن

 واألدوات الميكروية.
 

 ( 0+2)2                           (فيز 055متطلب سابق  )     الشمسيةفيز  مواد الطاقة  543
مواد الزجاج والبوليميرات البالستيكية المرنة، الموصالت الشفافة، المواد االنتقائية، المواد األومية، المواد الكهروضوئية 

 –)سليكون أحادي، متعددة البلورات وامورفي غير بلوري( ، زرنيخ الجاليوم، فوسفيد االنديوم، وغيرها من المجموعة الثالثة 

، أشباه الموصالت CuInSe2الرابعة، مواد  –تولوريد الكادميوم وغيرها من المجموعة الثانية  الخامسة، كبريت الكادميوم،

 ، بنى نانوية جديدة في تطبيقات الطاقة الشمسية.والبوليميرية العضوية
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 ( 0+2)2                                                                      فيز الخاليا الشمسية 544
، المعامالت CISو   MSشب  الموصل  -الكهروضوئي للوصالت )وصالت متجانسة, وصالت مختلطة,  وصالت معدن سلوكال

الجهد( ، خاليا سيليكون وحيدة  –الجهد، التجاو  الطيفي، قياسات السعة  –الكهروضوئية(، القياسات الكهروضوئية )التيار 

 GaAs سيليكون شمسية غير بلورية )امورفية(، خاليا شمسية جديدة التركيبالبلورة وخاليا رقيقة متعددة البلورات، خاليا 

CdTe, Zn3P2, InP, CuInSe2, CuInS2 CIGS   ،الخاليا الشمسية ذات المواد العضوية ، الخاليا الكهروكيميائية ،

 شمسية نانوية امفاهيم حديثة لتصميم خاليا شمسية جديدة فائقة الكفاءة، خالي

 

         (                  فيز 065متطلب سابق  )  ل الحرارة وتطبيقاته في الطاقة الشمسيةانتقافيز  545

2(2+0)  
، تقنيات طرق القياس الحراريةخليات نقل الحرارة، الحمل القسري للحرارة، الحمل الطبيعي للحرارة، اإلشعاع الحراري، 

 في الطاقة الشمسية. حراريةتطبيقات ، التصوير الحرارينظم المعالجة الحرارية، 

 

  (0+2)2                                      : نماذج وتطبيقاتاإلشعاع الشمسيفيز  546
والغالف  فيزياء الشمس، اإلشعاع الكهرومغناطيسي، اإلشعاع الشمسي الكوني واألرضي، العوامل الهندسية لإلشعاع الشمسي

 اإلشعاع الشمسي، قياسات اإلشعاع الشمسي، نماذج وتطبيقات مختلفة. ، معادالت اإلشعاع الشمسي، جداولالجوي

 

                                         مصادر الطاقة المتجددة والبيئةفيز  547

2(2+0 ) 
مفاهيم أساسية وتحويل الطاقة، الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية، طاقة الرياح، طاقة السدود المائية، طاقة الكتلة الحيوية، 

طاقة الحرارة الجوفية، طاقة الهيدروجين، طاقة الفضالت والمخلفات العضوية، تخزين الطاقة المتجددة، االحتباس الحراري، 

 البيئي. األوزون والجو، التحكم 

 

                              (               فيز 055متطلب سابق  )(     1فيز نظرية المجال الكمية ) 555

3(3+0 ) 
جييوردون, مجييال ديييراك, نظرييية الفوتونييات -الفوتونييات والمجييال الكهرومغناطيسييى, نظرييية المجييال الالجرانجييى, مجييال كالييين

, مخططييات فينمييان فييى اإللكتروديناميكييا الكمييية, العمليييات ذات الرتبيية المنخفضيية فييى Sالمترابطيية التغيياير, مفكييوك مصييفوفة 

 اإللكتروديناميكا الكمية. 
 

                                (            فيز 555متطلب سابق  )(    2فيز نظرية المجال الكمية ) 556

3(3+0 ) 
فى اإللكتروديناميكا الكمية, اإلسيتنظام  يإعادة التطبيع, التصحيا اإلشعاع أسس تكمية المجال, مقدمة لنظرية إعادة التطبيع, زمرة

 فى اإللكتروديناميكا الكمية. 

 

                           فيز 105هذا المقرر ل  متطلب سابق (   1فيز فيزياء الجسيمات األولية ) 561

3(3+0 ) 
مقدميية تاريخييية للجسيييمات األولييية, ديناميكييا الجسيييمات األولييية, الكينماتيكييا النسييبية, التميياثالت, الحيياالت المقيييدة, حسييا  فينمييان, 

الييديناميكا الكهربييية الكمييية, الييديناميكا الكمييية الكهربييية للكواركييات والهادرونييات, الييديناميكا الكمييية اللونييية, التفيياعالت الضييعيفة, 

 معيارية. النظريات ال

 

 ( 0+3)3                                      (             فيز 055متطلب سابق  )نظرية الجوامد     فيز 057
النظرية  –نظرية النقل  –خوا  الفلزات وأشباه الموصالت والعوازل  -نظرية الشرائط للفلزات وأشباه الموصالت والعوازل

 اإلثارة األولية. –تفاعل الجوامد مع اإلشعاع  –الخوا  الكهروضوئية والكهروحرارية  –التوصيل المواد فائقة  –المغاطيسية 
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                         (               فيز 705متطلب سابق  )   فيز الرنين االلكتروني المغناطيسي 571

3(3+0 ) 
 –ميكانيكا الكم للرنين االلكتروني المغناطيسي  –ظاهرة زيمان  –تفاعل االلكترون مع البروتون  -خوا  االلكترون المغناطيسية

 –الجذور الحرة  –الرنين المغناطيسي في البلورات والمواد الال اتجاهية  –النظم متعددة اللف  –االمتصا  والتشبع واالسترخاء 

 مطياف الرنين المغناطيسي عند الترددات المتوسطة والعالية. –مجموعة الحديد 

  

 ( 0+3)3                                                   ( فيز 705متطلب سابق ) فيز  علم المواد   574
الميواد ذات الحجيم  –األغشيية الرقيقية  –تنميية البليورات –الميواد الفلزيية وشيب  الموصيلة والعازلية  –المواد المتبلورة والزجاجية 

إعداد وتحضير السبائك والسييراميك  –أطياف األشعة السينية وتحليل العناصر  –تغيّر الطور في الجوامد ورسم األطوار  –النانو 

 المواد المتبلمرة والبالستيكية.  –البة والمرونة الص –أنواع العيو   –
 

 (  0+3)3                                                       فيز  النظرية المغناطيسية 576
هيايزنبرج وايزينيق  –الفرومغناطيسية والمغناطيسية المضيادة  –البارامغناطيسية  –أنواع المغنطة  –المغنطة االلكترونية والذرية 

 ظواهر المغنطة في المواد فائقة التوصيل.  –مغنطة الطاقة المغناطيسية  –ظاهرة كوندو  –المغنطة الناتجة عن الشوائب  –
 

 ( 0+3)3          (             فيز 055متطلب سابق  ) كيب النانونيةفيز علم وهندسة الترا 577
مدخل إلى التراكيب النانوية، الجسيمات النانوية، األسيالك النانويية، الشيبيكات الفائقية، الفولورينيات، األنابييب النانويية، الجيرافين، 

الصيمامات المغزليية، التراكيب اليذاتي، كيميياء التراكيب  التواجهات، تقنييات السييليكون، الخالييا الشمسيية، التخيزين المغناطيسيي،

الجزيئيييي الفيييائق، األجهيييزة الدقيقييية ذات األلكتيييرون الواحيييد، األلكترونييييات الجزيئيييية، التواجهيييات الحيويييية، المجسيييات الحيويييية، 

ميية الدقيقيية، االلكترونيييات المحركييات الجزيئييية، النقيياط الكمييية، الحساسييات النانوييية، تصيينيع التراكيييب النانوييية، النقييل فييي األنظ

 البصرية النانوية.

 

 

 ( 3+0)3           (             فيز 745 مصاحبمتطلب  )   مختبر دراسات الموادفيز   578
 يختار الطالب تجار  من التجار  التالية:

 التوصيلية الفائقة. -1

 األفالم الرقيقة. -2

 الخصائص المغناطيسية -3

 الكهربية الحديدية -4

 الموصالت والمعادنأشباه  -5

ير يومن الممكن تغ اإلستنتاجات والمراجع. -الطرق وتحليل النتائج -حتوي على: الخلفية العلميةي اتفصيلي ايكتب الطالب تقرير

 بعض  تلك التجار  بتجار  أخرا طبقا لإلمكانيات المتاحة وعدد الطال .

 
 

                                                                     فيزياء الموادفي فيز  مواضيع خاصة  579

3(3+0 ) 
المشرف وذلك لمساعدت  في اختييار المضيمون العلميي المالئيم فيي رسيالة البحيث التيي الطالب و بينيتم تحديد الموضوع باالتفاق 

كتيب أومراجيع أو تقيارير أو مقياالت علميية أو سينفذها في القسم، فعلى سبيل المثيال يمكين اختييار ميا يناسيب البحيث الجياري مين 

 دوريات أكاديمية.
 

                                                   (فيز 055متطلب سابق  )    فيز التركيب النووي 580

3(3+0 ) 
 دور الزخم الزاوي., نظري  اختراق الموانعتحلل ألفا:  

نظرييية فيرمييي ودور النيوترينييو, شييكل طيييف الطاقيية, معييدل التحلييل, قواعييد االختيييار, كتليية النيوترينييو و تحلييل بيتييا  تحلللل بيتللا: 

 .المزدوج

المستويات المثارة في النواة, معدل التحلل, قواعد االختيار, معلومات من طيف جاما, التحول اليداخلي, األيسيومرات,  تحلل جاما: 

  الرنين النووي, تأثير موس باور.
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ائي االنتشار متعدد األقطا  في الشيحنة النوويية  وكثافية التييار, العيزم المغناطيسيي لثنيائي القطيب, العيزم الكهربي العزوم النووية:

 لرباعي القطب, التركيب فائق الدقة, الرنين النووي المغناطيسي.

 خوا  القوة النووية, الديوترون, تشتت النيوكلونات. القوة النووية: 

: نميوذج  القشيرة للنيواة, خيوا  الحركية الكليية لليدوران, االهتيزاز, مسيتويات النيوكلونيات فيي النيوا المشيوهة, النماذج النووية

 عددة الجسيمات, االنحناء الخلفي, النوا فائقة التشوه.التركيبات مت
 

 ( 0+3)3                                       (فيز 605متطلب سابق  )فيز فيزياء المفاعالت النووية     581
 .3BFخوا  النيوترونات, مصادر النيوترونات, التفاعالت النووية، كواشف الـ  فيزياء النيوترونات:

المقطيع العرضيي لالنشيطار, الطاقية الناتجية عين االنشيطار  النلووي بواسلطة النيوترونلات فلي المفلاعالت المتجانسلة: االنشطار

 وقدرة المفاعل, الناتج النيوتروني, دورة النيوترونات ومعامل إعادة التوالد لمفاعل ال نهائي.

 طول االنتشار النيوتروني.: معادلة االنتشار وطرق حلولها,  قياس انتشار النيوترونات الحرارية

معادلة االنتشيار لمفاعيل حيراري ال نهيائي ، المعادلية الحرجية للمفياعالت ذات المعادلة الحرجة للمفاعالت المتجانسة المنتظمة: 

 حسا  الحجم الحرج لمفاعل وكتلة الوقود الحرجة. الحجم المحدود، معادلة فيرمي للنيوترونات السريعة،

   و المفاعالت النووية غير المنتظمة.إعادة التوالد : أثر توزيع الوقود على معامل سةالمفاعالت غير المتجان
 

 ( 0+3) 3                                           (فيز 605متطلب سابق  ) النووية الديناميكافيز  358
معادالت النقل  ، معادلة فالسوف   فوك، - هارتري، االنشطار. المعتمد على الزمن. يعل الرنينافتال  ، نقل الجسيمات، التشتت

 . لوون جبالزما كوارك،   ،يةالغاز-النووية السائلة  الطوري النووي، إنتاج الجسيمات ، مرحلة االنتقال

 

                                    (فيز 805متطلب سابق  )  فيزياء النيوتروناتفيز  585

3(3+0 ) 
المقاطع العرضية الكلية والجزئية، قياس تدفق  النيوتروناتالبطيئة والمتوسطة والسريعة   ذات الطاقة الوحيدة، انتاج النيوترونات  

تشتت  و قياس شدة مصادر النيوترونات  ، أطياف النيوترونات باستخدام أشباه الموصالت ، العدادات التناسبية و الوميضية.

حيود النيترون وتطبيقاتها في دراسات المواد المغناطيسية وغير  المتنافروالمتماسك، وولتر  التشتت –النيوترونات، معاما ديباي 

ت، التصوير االشعاعي المغناطيسية والمواد الصلبة غير المتبلورة، استقطا  النيوترونات وتطبيقات  ، تحليل تنشيط النيوترونا

 النيوتروني.

 
 

 ( 1+2)3                                            (فيز 805متطلب سابق  )     نووية تقنياتفيز  587
الخصييائص العاميية للكواشييف ، كاشييفات التييأين،   ء ومعالجيية البيانييات التجريبييية ،مييرور اإلشييعاع ميين خييالل المييادة ،  اإلحصييا

 الكواشف الوميضية وأشباه الموصالت.

 .البيانات، ومدونات المحاكاة،  أدوات تحليل  ++C/Cالبرمجة  لينكس البيئة، : المختبر

 

 (0+3)3                               فيز أساسيات الفيزياء الحيوية   591
تركيب الخلية الحية و األغشية. نفاذيية الغشياء. حياجز النفاذيية. النقيل النشيط. جهيد نيرنسيت. انتشيار الميواد المذابية خيالل الغشياء. 

بوزومات.تطبيقاتها. المنظومة الوظيفيية للجسيم البشيري واليتحكم اليداخلي لهيا.  االتيزان البيدني.  النماذج المختلفة لنظام الغشاء. اللي

االزموزية والضغوط الدافعة وعالقت  باألمراض الخطيرة السيريرية  تكيوين وتخثير اليدم  الفيزيياء المتعلقية بتشيوه مكونيات اليدم.  

لب الكهربائي  تنظيم الدورة الدمويية.  ديناميكيية حركية اليدم فيي اليدورة تركيب القلب.  عضالت القلب. حجم دم القلب  تخطيط الق

 الدموية )تدفق الدم والضغط(. الدورة الدموية الدقيقة, تقنيات الفيزياء الحيوية الفسيولوجية.

 

                        (               فيز 591متطلب سابق  )    فيز  مختبر الفيزياء الحيوية الطبية 259

2(0+2) 
لزوجية  –األسيترخاء الكهربيي للتييار المتيردد والمسيتمر للميواد البيولوجيية  –نماذج تحضير األغشية وقياساتها   -مجال األطياف 

 كواشف إشعاعية. التشخيص والعالج اإلشعاعي.  -وديناميكية الموائع البيولوجية

 

                                        ( فيز 915متطلب سابق  )  الفيزياء الطبيةمدخل إلى فيز   359

2(2+0) 
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إنتاج الموجات فوق السمعية. تفاعل الموجيات فيوق السيمعية ميع الميواد البولوجيية. المسيا الطبيي بالموجيات فيوق السيمعية. إنتياج 

طبقيي. العيالج باسيتخدام األشيعة السيينيية. اليرنين األشعة السينيية. التطبيقات التشخيصية  لألشيعة السيينيية. التصيوير األشيعاعي ال

 دوات. المغناطيسي: التصوير بالرنين المغناطيسي، العوامل المؤثرة على شدة النبضة، التجهيزات واأل

 

                                                      ( فيز 591متطلب سابق  )   الطب النووي فيز  459

2(2+0) 
تفاعييل األشييعاع المييؤين و غييير المييؤين مييع األنظميية البيولوجييية.إنتاج النظييائر المشييعة. النظييائر المشييعة فييي التشييخيص. األشييعاع 

 الدوائي. 

 

 (0+2)2                  (            فيز 591متطلب سابق  ) لخاليااتصال الالفيزياء الحيوية  فيز  559
طرق توصيل  -أنواع مستقبالت سطا غشاءالخلية  -االتصال والمسافة  مواقع المستقبالت -نظرة عامة على إشارات الخاليا 

 .االستجابة الخلوية -خصوصية إشارات  الخلية  -تضخيم اإلشارات   -اإلشارة 

 

 (0+2)2                  (   فيز 591متطلب سابق  )  الفيزياء الحيويةفي  مواضيع خاصة  فيز 659
 يتم اختيار مواضيع  من قبل المشرف او أعضاء المجموعة لمساعدة الطالب في إنجاز رسالة الماجستير.هذا المقرر سوف 

 

       أساسيات الفيزياء الفلكية                                                          فلك 550

2(2+0 ) 
 –العمليييات اإلشييعاعية  –أسييس الهيييدروديناميكا  –النسييبية العاميية  ئمبيياد –تطبيقييات ألساسيييات الفيزييياء علييى الظييواهر الفلكييية   

 مقدمة في فيزياء المجرات. –فيزياء النجوم  –فيزياء الطاقات العالية في الفلك 

فلك تقنيات فلكية                                                                                 551

2(1+1 ) 
عملييات  معالجية واختيزال  -المجسات ، الضوئية، فوق البنفسجية، أشعة اكس، أشعة جاميا –لكية األرضية والفضائية المناظير الف

   األرصاد الشمسية والنجومية.

فلك فيزياء الشمس                                                                              552

2(2+0 ) 
فيزيياء التفياعالت  –التفاعالت النووية في الشمس  وطرق انتقال الحرارة  –األنشطة الشمسية  –الشمس غالف  –تركيب الشمس 

 بين الشمس مع األرض.

 

 

                                        ( فلك 550متطلب سابق  )فلك  تركيب النجوم وتطورها    553

2(2+0 ) 
الهيدروسيتاتيكي، عالقية الكتلية ونصيف القطير، نميوذج شمسيي، مرحلية التتيابع الرئيسيي، عمير التركيب الداخلي للنجوم، االتزان 

النجييوم، العمييق الضييوئي، الغييالف الجييوي للشييمس تكييون الخطييوط الطيفييية وتصيينيفها، تطييور النجييوم ، األقييزام البيضيياء، النجييوم 

 النيترونية، الثقو  السوداء .

 

                                                      (               فلك 550متطلب سابق )فلك المجرات  554

2(2+0 ) 
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تصيينيف المجييرات، ديناميكيتهييا، توزيعهييا، المجييرات النشييطة، حشييود المجييرات، تطورهييا، الكييوازارات، تمييدد الكييون،  -مجرتنييا 

 نظرية االنفجار العظيم

 2                                                   ( فلك 550متطلب سابق  )فلك فيزياء الكواكب    555

(2+0) 
 –األقميار والحلقيات –األيونوسيفير  –الغيالف المغناطيسيي  –التركييب اليداخلي وجيولوجيية الكواكيب  –الكواكب: األغلفة الجوية 

 مادة ما بين الكواكب. –الكويكبات  –المذنبات 

                                         (            فلك 550متطلب سابق  )  مادة ما بين النجوم فلك  556

2(2+0 ) 
 والبنية الكيميائية  والتطور الكيميائي، فيزياء مادة ما بين النجوم ونشأة النجوم.  -توزيعات   :وسط ما بين النجوم 

                                                    ( فلك 550متطلب سابق  )فلك  فيزياء الفضاء    557

2(2+0  ) 
فيزييياء  الشييمس مييع   -األنشييطة –الشييمس: الرييياح  –الغييالف المغناطيسييي  –األيونوسييفير  –األرض: الغييالف الجييوي الخييارجي 

 البيئة الفضائية  –األرض 

 (0+2)2                                               (فلك 550متطلب سابق  )فلك  ديناميكا فلكية   558
الوقت النجمي، الفصول، موضع األجرام السماوية، الشروق، والغيرو ، انكسيار الضيوء،  المثلث الكروي، اإلحداثيات السماوية،

حركة الكواكب في السماء ، اإلحداثيات المجريية، اإلحيداثيات السيماوية.  –اختالف المنظر، الزيغ ، حركة الكواكب حول الشمس 

 .المداراتنظرية 

                                        (           فلك 550متطلب سابق  )فلك فيزياء فلكية متقدمة    559

2(2+0  ) 
الهيدروديناميكا في ظيل المجيال المغناطيسيي وتطبيقاتهيا فيي  –الطاقات العالية في الفيزياء الفلكية  –األشعة في الفيزياء الفلكية     

 .فيزياء البالزما الفضائية –الفيزياء الفلكية 

    فلك  ندوة في علم الفلك                                                                    560

2(2+0) 
حييث ييتعلم )نيدوات أو محاضيرات عامية( موضوعات حديثة في الفلك والفيزياء الفلكيية فيي المجياالت البحثيية بطريقية السييمينار 

 الطالب كيفية البحث والمناقشة.

 ( 0+2)2                                          (    فلك 550متطلب سابق  )  يكانيكا سماويةم فلك  561
الحركية فيي اإلحيداثيات القطبيية، الميدارات  –نظرية المدارات، مشكلة جسمين، مشيكلة ثيالث أجسيام، ،معيادالت الحركية النسيبية 

 االضطرابات العامة والخاصة،  نظرية القمر.اإلهليجية، قوانين ومعادالت كبلر، نظرية المبرت،  

 (0+2)2                                               (     فلك 550متطلب سابق  )  فلك  علم الكون  562
نظريية  –السيوبر نوفيا -CMB –الثابيت الكيوني  –أرصياد كونيية  وخصائصيها  -بعض  النماذج الكونية البسييطة –هندسة الكون 

 النسبية. –بداية تكون المادة والكون األولي  –االنتفا  


