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 وصف مساقات الماجستیر في الفیزیاء

  

PHYS 601   -ساعات معتمدة 3(      فیزیاء ریاضیة(  

  أهداف المساق
معرفة وایجاد الحلول للقیم الحدیة للمسائل المتجانسة ودوال بسل ودوال لیجندر والتوافقیات یهدف المساق الى 

مسائل القیم الحدیة والمتغیرات المركبة  الكرویة والقیم الحدیة للمسائل غیر المتجانسة ودوال غرین في حل
 .وطرق تقییم التكامالت والمعادالت التكاملیة

 وصف المساق
القیم الحدیة للمسائل المتجانسة ، دوال بسل ودوال لیجندر والتوافقیات  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

سائل القیم الحدیة ، المتغیرات المركبة الكرویة ، القیم الحدیة للمسائل غیر المتجانسة ، دوال غرین في حل م
 .وطرق تقییم التكامالت ، المعادالت التكاملي

  
  مخرجات التعلم

 :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 ق مهارات جدیدة في حل المعادالت التفاضلیة الجزئیة یطب -
 ق الطالب مهارات جدیدة في حل مسائل القیم الحدیة یطب -
 ق المهارات المكتسبة في معالجة دالئل األمواجیطب -
 ق مهارات جدیدة في حساب التكامالت بطرق المتغیرات المركبةیطب -
  .ق مهارات جدیدة في حل مسائل فیزیائیة من خالل المعادالت التكاملیةیطب -

  
PHYS 603   -ساعات معتمدة 3(      نظریة النسبیة العامة( 

 
  أهداف المساق

  :یهدف المساق الى

 . تعلم أساسیات نظریة النسبیة العامة -
 معرفة فروض النسبیة العامة -
 التعرف على ریاضیات الكمیات الممتدة -
 فهم معنى وصیاغة التحدب الزمكاني -
 التعرف على معادالت أینشتاین في المجال العام -
 التعرف على حلول معادالت أینشتاین الموضعیة والكونیة  -
 .التعرف على التجارب واألرصاد التي أكدت صحة تنبؤات نظریة النسبیة العامة -
 .اآلطالع على الكوزمولوجیا الحدیثة والتعرف على نظریة االنفجار العظیم ونظریة التضخم الكوني -

 وصف المساق
الممتدات وحسبان . مبادئ النسبیة العامة. مراجعة نظریة النسبیة الخاصة  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

الحلول . حل شواتزشایلد: حلول معادالت أینشتاین. معادالت أینشتاین في المجال. تحدب الزمكان. الممتدات
نظریة . ثةالكوزمولوجیا الحدی. إختبارات تجریبیة للنسبیة العامة. حل أینشتاین الكوني، حل دي سیتر: الكونیة

 .الخلفیة الكونیة المایكرویة. االنفجار العظیم ونظریة التضخم الكوني

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 . شرح فروض النسبیة العامةی -
  . حسابات الكتلة والزمن والمسافة في الفضاءات المحدبة یجري  -
 .أینشتاین في المجال العامفهم مضامین معادالت ی  -
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حل شوارتزشایلد وتطبیقه على الثقوب : كیفیة التوصل الى حلول معادالت أینشتاین في المجال یعرف -
  . السود

 . الحلول الكونیة المختلفة یمیز بین -
 فهم نظریة االنفجار العظیم ومضامینها ونظریة التضخم الكونيی  -

  
PHYS 605   -ساعات معتمدة 3(       فیزیاء البالزما(  

 أهداف المساق
التعرف على اهتزازات البالزما الطبیعیة والتعرف على ظاهرة حجب دیباي ودراسة  یهدف المساق الى

دراسة األمواج في بالزما فألسوف ودراسة وایجاد حلول لمعادلة فألسوف لبالزما ساخنة واشعاع البالزما 
  .الهیدرودینامیكیةالمغناطیسیة بالزما  انتشار األمواج  في

 
 وصف المساق

الكهرومغناطیسیة  اهتزازات البالزما ، غالف البالزما ، تفاعل األمواج :یتضمن المساق الموضوعات التالیة
مع وسط بالزمي ، انتشار األمواج في وسط أیوني مغناطیسي ، إشعاع مصدر كهربائي في البالزما الممغنطة 

 .المغناطیسیة الهید ودینامیكیة،  وغیر الممغنطة ، األمواج الكهرو صوتیة ، معادلة فألسوف لبالزما ساخنة
 

  مخرجات التعلم
  :المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا 

  الحجب في األوساط المشحونة یعالج -
  ق مهارات ریاضیة جدیدة في معالجة معادلة فألسوف الحركیةیطب -
 تعرف عل أهم خصائص البالزما كوسط مشحونی -
  البالزما كمائع  یعالج -
  .عرف على االهتزازات وانتشار االمواج داخل وسط بالزميیت -

 
PHYS 611   - ساعات معتمدة 3(        كالسیكیةمیكانیكا(  

 أهداف المساق
  التعرف على المباديء االولیة في المیكانیكا یهدف المساق الى

 التعرف على مبدأ ومعادالت التغیر -
 التعرف على معادالت الجرانج واشتقاقها من مبدا التغیر واستخدامها -
 كبلرالتعرف على مسألة القوة المركزیة بین جسمین وتطبیقها في مسالة  -
 التعرف على طرق معالجة الحركة لجسم جاسي ودینامیكا الحركة الدورانیة له -
 التعرف على معادالت الحركة لهاملتون واستخدامها -
 التعرف على التحوالت الكانونیة واهمیتها وتطبیقاتها -
 التعرف على نظریة االهتزازات الصغیرة -
واضیع ذات عالقة في الفیزیاء والهندسة التمكن من تطویر المفاهیم االساسیة في المیكانیكا لم -

 والتكنولوجیا

 وصف المساق
المباديء االولیة في المیكانیكا ، مبدأ ومعادالت التغیر ، معادالت الجرانج  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة
طرق معالجة ،  مسألة القوة المركزیة بین جسمین وتطبیقها في مسالة كبلر،  واشتقاقها من مبدا التغیر واستخدامها

التحوالت الكانونیة ،  معادالت الحركة لهاملتون واستخدامها،  الحركة لجسم جاسي ودینامیكا الحركة الدورانیة له
  .نظریة االهتزازات الصغیرة،  واهمیتها وتطبیقاتها

  مخرجات التعلم

 :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 .االولیة في المیكانیكا وتطبیقاتها بالمباديء یعرف -
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طرق اشتقاق معادالت الجرانج من مبدا التغیر واستخدام معادالت الجرانج في  یعرف و یطبف -
 .المیكانیكا

 .مسألة القوة المركزیة بین جسمین وتطبیقها في مسالة كبلر یحل -
 .ودینامیكا الحركة الدورانیة له طرق معالجة الحركة لجسم جاسي یطبق -
 .لحل المسائل معادالت الحركة لهاملتون یستخدم -
  . نظریة االهتزازات الصغیرة یطبق -
المقدرة على تطویر مفاهیم في المیكانیكا لمواضیع ذات عالقة في الفیزیاء والهندسة  یهیصبح لد -

 والتكنولوجیا

  
PHYS 616 - ساعات معتمدة 3(       الفیزیاء الحیویة(  

 أهداف المساق
  یهدف المساق الى

  تعریف الطالب بطبیعة علم الفیزیاء الحیویة كعلم متداخل مع العلوم األخرى -
اعطاء اضاءة على المفاهیم األساسیة لتركیب المادة وعالقتها بعملها على المستوى الحیوي بدءا من  -

 .الجزیئات وحتى فهم انشطة الدماغ
 الحیویة في العلوم المستقبلیةالتأكید على العالقة الوثیقة بین الفیزیاء الحیویة والتكنولوجیا  -

 وصف المساق
دراسة دور وأهمیة الفیزیاء الحیویة في األحیاء والتقنیات الحیویة،  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

 میكانیكا ، اإلنسان وجسم االتزان ، الحیویة المیكانیكا ویتضمنالمیكانیكا الحیویة  ، التركیب الخلوي في الحیاة 
، االنتشار ، الطاقة و عملیات األیض ، انتقال الحرارة  ، ، التخطیط الكهربائي للقلب  الدم دوران ، الموائع

الكهرومغناطیسیة ، انظمة الحس و التحریك ، العملیات االنتشاریة التفاعلیة و انتقال األیونات خالل األغشیة 
طرق التجریبیة في الكشف عن تركیب و دراسة لدور ال، انتقال االشارات العصبیة خالل الخالیا ، الحیویة 

 .دینامیكیة االنظمة الحیویة

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 فهم الرابط بین تركیب األنظمة الحیویة وعملها على المستوى الخلیويی  -
 فهم الخواص األساسیة للمادة الحیةی  -
الطرق التجریبیة والنظریة المستخدمة في الفیزیاء لفهم الوظائف الحیویة وعالقتها بالتركیب  یعرف -

 الحیوي
  فهم عملیات االنتشار ودورها في تحدید انتقال االیونات خالل االغشیة الخلیویة ی  -
 فهم العالقة بین االنتشار خالل األغشیة الخلیویة وانتقال االشارات العصبیة ونشاط الدماغی -

  

PHYS 621   -ساعات معتمدة3(         مختبر متقدم(  

  أهداف المساق
  :یهدف المساق الى

أن یكتسب الطالب مهارات الباحث العلمي العملي، ویطلع على مجموعة من المواضیع في الفیزیاء  -
 .العملیة

ویهدف إلى تحضیر الطالب للعمل في . ان یتشكل لدى الطالب اإلحساس الفعلي بطبیعة البحث المستقل -
 . مختبرات أبحاث ومختبرات صناعیة وتشخیصیة حسب اعلى المستویات المهنیة

أن یتعلم الطالب الطرق الحدیثة في استخدام أسالیب القیاسات الطبیعیة والبرمجیات المتقدمة  -
 .م البیانات وتحلیل النتائج ووضع النماذج النظریة لتفسیر نتائج التجارب العلمیةوالمتخصصة لرس
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أن یتدرب الطالب على الكتابة العلمیة الصحیحة للتقاریر والتي تصل إلى مستوى أوراق البحث القابلة   -
أن یتمكن الطالب من فهم النتائج العلمیة للفیزیاء الحدیثة وإعادة الحصول . للنشر في الدوریات العلمیة

 . على ما هو مهم منها في المختبر
یات الحدیثة واألجهزة واألدوات العلمیة الالزمة في أجراء التجارب أن یعتاد الطالب على استخدام التقن -

 .واخذ القیاسات في المختبرات المتطورة والصناعیة

 وصف المساق
تطبیق لمبادئ وأساسیات الفیزیاء الحدیثة وفیزیاء الكم باستخدام طرق  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

تجارب عملیة في مطیافیة أشعة جاما ، نظریة وتجارب عملیة في نظریة و: وتقنیات المطیافیة، ویحتوي على
، نظریة   نظریة وتجارب عملیة في مطیافیة الضوء المرئي والفوق بنفسجیة مطیافیة حیود األشعة السینیة ،

  وتجارب عملیة في مطیافیة األشعة تحت الحمراء ، نظریة  وتجارب عملیة في مطیافیة الموسباور

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

دفتر المالحظات الخاص بالتجارب وإجراء المسح الشامل لألعمال السابقة والتي لها عالقة  یستخدم -
 بعمله

العدید من األجهزة الحدیثة والكمبیوتر والبرمجیات الالزمة من إجراء الحسابات وتحلیل النتائج  یستخدم -
 .فة إلى كیفیة التحكم بأجهزة القیاس والتشغیل عن بعد وجمع النتائجباإلضا

 .م الطرق والنظریات اإلحصائیة في معالجة القیاسات واستنباط النتائج وحسب الخطأیستخد -
 .التقاریر العلمیة واالستنتاجات حسب ما هو متبع في نشر األوراق البحثیة في الدوریات یكتب -
 .یجري تجارب متقدمة في الفیزیاء باستقاللیه  -
المسح الدقیق على موضوع التجربة التي بین یدیه وان یتعرف على المصادر الصحیحة   یجري -

 للمعلومات التي تفیده في عمل التخطیط  المناسب ألسلوبه في إجراء التجارب 
 .كیف یبقى على اتصال مع ما هو كل جدید في مجال بحثهیعرف  -

  
PHYS 631   - ساعات معتمدة3(        الدینامیكا الكهربائیة(  

  
  أهداف المساق

 تطویر معرفة المفاهیم و المهارات التحلیلیة الریاضیة في حل مسائل الكهرباء الساكنةیهدف المساق الى 
 . والمغناطیسیة الساكنة و الكهرومغناطیسیة الكالسیكیة

 وصف المساق
، طریقة األخیلة، مسائل الشروط ) بواسن(الكهرباء الساكنة، معادالت  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

، مفكوك متعدد )بسل( الحدیة في اإلحداثیات الكارتیزیة، والكرویة،و االسطوانیة، الدوال التوافقیة، و دوال
دالت ماكسویل ، المغناطیسیة الساكنة ، الجهد االتجاهي، الغزوم المغناطیسیة، معا)غرین(القطبیة، العوازل، دالة 

  .للمجاالت المعتمدة على الزمن، حفظ الطاقة، األمواج الكهرومغناطیسیة
  

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 .ق المفاهیم والقدرة على حل مسائل الكهرباء الساكنةیطب -
 .الساكنةالمفاهیم والقدرة على حل مسائل المغناطیسیة یطبق  -
المفاهیم والقدرة على حل مسائل معادالت ماكسویل المعتمدة على الزمن وتطبیق مبدأ حفظ یطبق  -

 الطاقة 
 .المفاهیم والقدرة على حل مسائل تحتوي على أمواج كهرومغناطیسیة وانتشارهایطبق  -
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PHYS 633 -  ساعات معتمدة3(        الفیزیاء الحاسوبیة(  

  أهداف المساق
القدرة على استخدام الحاسوب في حل مسائل تدریسیة وبحثیة متقدمة في علم إكساب الطالب  المساق الىیهدف 

 .القدرة  على نمذجة مسائل فیزیائیة معقدة بحیث تصبح قابلة للحساب الخوارزمي الفیزیاءو إكسابه أیضا 

 وصف المساق
تثبیته وصیانته، برمجته القشریة المتقدمة وأدواتها،  :نظام التشغیل لینكس  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

جیسیسي و جیفورتران مع المكتبات البرمجیة : مثل أوك ِوِسد وبیرل، استخدام األدوات البرمجیة المجانیة
دینامیكا الجزیئات ودینامیكا الجزیئات الكمیة ، طرق مونتیكارلو :  الخوارزمیات العددیة المتقدمة. الرقمیة

إیجاد القیم الصغرى على نطاق واسع باستخدام التدرج والتدرج . الحركات العشوائیة. رلو الكمیة ومونتیكا
: الترافقي، تحویل فورییرالسریع، طرق مصفوفة النقل تطبیقات متنوعة قد تشمل المواضیع التالیة المختارة

والحركات الموجیة والفیزیاء اإلحصائیة  المیكانیكا واألنظمة غیر الخطیة واالختالل الكلي والدینامیكا الكهربائیة 
 . والمیكانیكا الكمیة والفیزیاء النوویة والفیزیاء الطبیة وفیزیاء الحالة المكثفة

  
  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 .في هذا النظامتثبیت نظام لینكس على جهاز حاسوب جدید وحل المشاكل الشائعة یقوم ب  -
 .كتابة برامج قشریة واستخدام االدوات االساسیة مثل بیرل و سیدیقوم ب -
 .الستخدام األمثل لمصرفات جنیوسي وجنیوفورتران وخیاراتها المختلفةیعرف ا -
 .ربط برامج مكتوبة بلغة فورتران مع برامج مكتوبة بلغة سي واستعمال المكتبات البرمجیة العددیةی -
 .نماذج مبسطة للمسائل الفیزیائیة وكتابة خوارزمیات مناسبة لحلها ینشئ -
 .تعدیلها حسب الحاجةیعمل على  برامج مكتوبة و یستوعب -

 
PHYS 641   -  ساعات معتمدة3(         فیزیاء نوویة(  

 أهداف المساق
  یهدف المساق الى

 . ....) والربا قطبي الكهربائي،  طاقة الربط، العزم الثناقطبي(حساب بعض الخصائص النوویة  -
 .  فهم نموذج القشرة النووي واستخدامه في حساب خصائص األنویة البسیطة -
 ....).العملیة، الهندسة، المقاطع العرضیة للتفاعالت، (فهم فیزیاء التشتت  -
غیر المرنة، طاقة األجسام المتشتتة في التصادمات المرنة و(حساب الكمیات الفیزیائیة المتعلقة بالتشتت  -

 ....).  زاویة التشتت، المقطع العرضي، 
الخصائص، المفاعالت، التحكم بالتفاعل (التمییز بین االنشطار النووي واالندماج النووي من حیث  -

  ).النوویة، والطاقة
   . معرفة بعض التقنیات المستخدمة للحصول على المعلومات الخاصة برقم الزخم المغزلي والعزم -
 . ج الكوارك وتفاعالت الجسیمات الفیزیائیة األولیة وعائالت هذه الجسیماتمعرفة نموذ -
  . معرفة أهمیة التطبیقات الفیزیائیة النوویة في مجاالت مختلفة -

 وصف المساق
البناء النووي األساسي، االضمحالل النووي والنشاط تعریف الطالب ب  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

اإلشعاعي، التفاعالت النوویة، التشتت النووي، المقاطع العرضیة للتفاعالت النوویة، االنشطار النووي، االندماج 
النووي، الزخم المغزلي والعزم النووي، فیزیاء الجسیمات األولیة، تطبیقات الفیزیاء النوویة، تحلیل نتائج 

   . یبیةتجر

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 . الخصائص النوویة والوصف النظري لها یحدد -
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 . فهم األنواع المختلفة لالضمحالل اإلشعاعي مع قوانین االختیار التابعة لهای -
 . في االضمحالل اإلشعاعي والتفاعالت النوویة Qیحسب مقدار  -
 . یحسب المقطع العرضي وزاویة التشتت لألجسام المتشتتة في تفاعالت التشتت -
 . یلخص ویحصي بعضا من التطبیقات الفیزیائیة النوویة -
  .   یطور مهاراته في التفكیر الناقد و التعلم الذاتي والعمل الجاد ضمن الفریق -

  
 - PHYS 643ساعات معتمدة3(       فیزیاء الدقائق األولیة( 

  المساقأهداف 
باإلضافة إلى ماهیة الجسیمات وكیف تتفاعل مع . تدریس النموذج المعیاري للجسیمات األولیةیهدف المساق الى 

بعضها البعض و أن یتعرف ألطالب على القصور في النموذج المعیاري و كیف یحاول العلماء إیجاد النظریة 
 التي ما بعد النموذج المعیاري

 وصف المساق
یبدأ بالذرات والنوى ومكونات . مقدمة لفیزیاء الجسیمات األولیة وتفاعالتها :الموضوعات التالیةیتضمن المساق 

النواة ویتطور نحو وصف النموذج القیاسي للفیزیاء الجسیمیة وفهم أساسي للتفاعالت القویة والكهرومغناطیسیة 
مقدمة عن . الجسیمات وتفاعالتها كما سیقدم المساق األدوات واألسالیب ذات الصلة للتحقیق في. والضعیفة

التفاعالت القویة والكهربائیة بین المكونات األساسیة في العالم، الكواركات  -النموذج القیاسي لفیزیاء الجسیمات 
 CPالنتائج األخیرة على انتهاك . Zو  Wواللبتونات، عن طریق تبادل الغلونات والفوتونات والجسیمات 

نظریات موحدة الكبرى والتناظر  -أبعد من النموذج القیاسي . عن جسیمات هیغز البحث. واختالط النیوترینو
  .الفائق

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  یصف المكونات األساسیة للنموذج القیاسي، الكواركات واللبتونات والتفاعالت بینها -
  لفینمان لتصنیف وتوضیح هذه التفاعالتیستخدم الرسوم البیانیة  -
  .یفهم قواعد الحفظ، واألعداد الكمیة ونموذج باروك كوارك األساسي الذي بني علیه النموذج القیاسي -

 CP(charge conjugationوصف أساسیات التفاعالت الكهربائیة الضعیفة، آلیة هیغز وانتهاك   
parity symmetry) . 

  . النیوترینو كتللط النیوترینو وشرح آثاره على یصف المالحظة التجریبیة لخ -
  یقدر القیود المفروضة على النموذج المعیاري الموحد -
  .یصف كیفیة التغلب على بعض هذه القیود في نماذج أخرى -

  

PHYS 644  - ساعات معتمدة3(     جزیئیةالذریة والفیزیاء ال.(  

  أهداف المساق
  :یهدف المساق الى

 .العملیة والنظریة للفیزیاء الذریة والجزیئیة الحدیثةالتمكن من المعرفة  -
 .الحصول على المعارف األساسیة في التركیب الجزیئي والطیفي للجزیئات -
إعطاء المعلومات األساسیة في تكوین الذرات بدأ بذرة الهیدروجین وحتى الذرات متعددة  -

ة وسلوك الذرات في المجاالت اإللكترونات، ومن ثم دراسة التركیب الدقیق والتركیب فائق الدق
  .الخارجیة

  .ومن ثم حساب الطاقة التمرس في حسب الدوال الموجیة للذرات والجزیئات -
  

 وصف المساق
التركیب الذري بشكل مفصل باإلضافة إلى العدید من الظواهر التي تعتمد  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

مقدمة، مراجعة طیف ذرة . على التركیب الذري والجزیئي للمواد بمستوى یتناسب مع برنامج الماجستیر
ت مع تفاعل الذرا. الهیدروجین، مدخل للطرق التقریبیة التي ال تعتمد على الزمن، مبدأ التغییر، الوحدات الذریة
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التركیب الدقیق لطیف . نظریة االضطراب المعتمدة على الزمن، قانون فیرمي الذهبي. اإلشعاع الكهرومغناطیسي
طیف الذرات وتسمیة مستویات الطاقة، .  ذرة الهیدروجین أي تفاعل البرم مع المدار وتصحیح النظریة النسبیة

، ظاهرة زیمان، الرنین اإللكتروني البرامغناطیسي جبر الزخم الزاوي، التركیب الدقیق والتركیب فائق الدقة،
. فوك–الذرات متعددة اإللكترونات، تقریب المجال المركزي، معادالت هاتري .  الرنین المغناطیسي النووي

مستویات الطاقة لجزيء الهیدروجین المتأین وغیر المتأین وغیره من . اوبنهیمر -تقریب بورن: الجزیئات
الجزیئات متعددة الذرات التماثل والتصنیف .  الطیف الترددي والدوراني للجزیئات الثنائیة. الجزیئات الثنائیة

التصادم لذرة مع ذرة، وذرة مع . للمستویات الدورانیة والترددیة، مطیافیة األشعة تحت الحمراء ومطیافیة رامان
  .إلكترون

  مخرجات التعلم
  :ادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون ق

دراسة كیفیة امتصاص وانبعاث اإلشعاع من الذرات والجزیئات وكیف تتأثر هذه العملیة یقوم ب -
  .بالمجاالت الكهربائیة والمغناطیسیة الخارجیة

  . الحالة اإللكترونیة للذرات حسب األرقام الكمیة یصف -
  .التعقید في األطیاف الذریة الناجم عن تفاعل البرم مع المدار وتفسیر ذلك بالرموز یدرك -
أثر االنتقاالت بین المستویات الدورانیة الترددیة والمستویات اإللكترونیة على طیف الجزیئات یفهم  -

  .التركیب الترددي واإللكتروني للجزیئات المتعددة. الثنائیة
ساسیة مثل االمتصاص، االنبعاث، مطیافیة رامان، الرنین اإللكتروني التكنیكیات الطیفیة األ یطبق -

 .البرا مغناطیسي، الرنین المغناطیسي النووي
  

  - PHYS 647ساعات معتمدة3(        الفیزیاء االشعاعیة.(  

  أهداف المساق
  :یهدف المساق الى

 االشعاع مع المادةدراسة المبادئ الریاضیة والفیزیائیة األساسیة الالزمة لفهم تفاعل  -
 دراسة الكمیات والوحدات األساسیة المستخدمة في الفیزیاء االشعاعیة -
 دراسة تطبیقات في مجال الوقایة من االشعاع وحساب الجرعات االشعاعیة -

  وصف المساق
دراسة تركیب المادة، مصادر االشعاع، وخصائصه، النشاطیة  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

االشعاعیة، التحوالت النوویة، تفاعل االشعاع المؤین مع المادة، احصائیات القیاس وحسابات الخطأ، 
  .الكواشف االشعاعیة، حساب الجرعات االشعاعیة و الوقایة االشعاعیة

  
  مخرجات التعلم

  :المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا 

 معرفة النشاطیة االشعاعیة، التحوالت النوویة، تركیب المادة، مصادر االشعاع، وخصائصه  یعرف -
 طرق العد واإلحصاء في اإلشعاع  یطبق -
 استخدام الكواشف اإلشعاعیة وحساب الجرعات اإلشعاعیة والوقایة من اإلشعاعیفهم عملیة  -

 
PHYS 651   - ساعات معتمدة3(         كمیةمیكانیكا.(  

  أهداف المساق
  :یهدف المساق الى

 معرفة حدود الفیزیاء الكالسیكیة والحاجة للفیزیاء الكمیة وأهم الفرضیات فیه -
 فهم تمثیل المؤثرات الكمیة باستخدام المصفوفات -
 استخدام معادالت هایزنبرغ لحل األنظمة الكمیة -
 .بالزخم المغزلي لإللكترونفهم العزم المغناطیسي المغزلي وعالقته  -
 . ألنظمة مختلفة) نظریة االضطراب المستقلة عن الزمن والطریقة التغییریة(استخدام الطرق التقریبیة  -
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  وصف المساق
المغزلي  ، الزخم نظریة المؤثرات، مقدمة لفضاءات المتجهات الخطیة  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

، النظام المكمم المكون من مستویین ، الفضاء المكاني والفضاء الزخمي ، معادالت هیزنبیرج  لاللكترون
لألنظمة الكمیة ، معادالت شرودنجر ،الجمع الكمي للزخم ، الربط بین الزخمین الدوراني والمغزلي، التأثیر 

الزمن، االنتقاالت الذریة  نظریة االضطراب المستقلة عن الزمن ، نظریة االضطراب المعتمدة علىالنسبي ، 
 .نظریات التقریب المستخدمه في المیكانیكا الكمیةوقواعد االختیار، 

  
  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 م األساس الریاضي للمیكانیكا الكمیة الحدیثةهیف -
 المصفوفاتیكون قادرت على تمثیل المؤثرات باستخدام  -
 یكون قادرا على حل أنظمة كمیة دینامیكیة -
  . حل معادلة شرودنغر في ثالثة ابعاد للجسیم الحر وذرة الهیدروجینیقوم ب -
نظریة االضطراب المستقلة عن الزمن والطریقة (حل أنظمة مختلفة باستخدام الطرق التقریبیة یقوم ب -

  ). التقریبیة

  
PHYS 661   - ساعات معتمدة3(       میكانیكا احصائیة.(  

  أهداف المساق
 :یهدف المساق الى

 .التعرف على االسس االولیة االحصائیة للدینامیكا الحراریة -
التعرف على عناصر نظریة الجمع، فضاء الطور، نظریة لیوفیل، الجمع القانوني الدقیق  -

 .وتطبیقاتها
  .التعرف على الجمع القانوني واهمیته وتطبیقاته على انظمة متنوعة -
 .التعرف على الجمع القانوني العظیم وأهمیته وتطبیقاته -
  .واهمیته وتطبیقاته التعرف على طرق صیاغة اإلحصاء الكمي -
  . التعرف على نظریة الغازات البسیطة وتطبیقاتها -
 .التعرف على أنظمة بوز المثالیة واهمیتها وتطبیقاتها -
  .التعرف على أنظمة فیرمي المثالیة واهمیتها وتطبیقاتها -
 .التعرف على المیكانیكا اإلحصائیة لألنظمة المتفاعلة -

 وصف المساق
، )االنسامبل(األسس اإلحصائیة للدینامیكا الحراریة، عناصر نظریة الجمع  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

الغازات الجمع القانوني الدقیق، الجمع القانوني، الجمع القانوني العظیم، صیاغة اإلحصاء الكمي، نظریة 
 .البسیطة، أنظمة بوز المثالیة، أنظمة فیرمي المثالیة، المیكانیكا اإلحصائیة لألنظمة المتفاعلة

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 .االسس االولیة االحصائیة للدینامیكا الحراریةیستخدم  -
 .نظریة الجمع، فضاء الطور، نظریة لیوفیل، الجمع القانوني الدقیق وتطبیقاتهایفهم  -
 .في حل المسائل االجمع القانونيتطبیق  -
 .في حل المسائلالجمع القانوني العظیم  تطبیق -
 .م طرق صیاغة اإلحصاء الكمي وتطبیقاتهیستخد -
 .نظریة الغازات البسیطة تطبیق -
 .المسائلفي حل انظمة بوز المثالیة تطبیق  -
  .في حل المسائلانظمة فیرمي المثالیة تطبیق  -

 



9 
 

PHYS 671   -ساعات معتمدة3(       فیزیاء الحالة الصلبة.(  

  أهداف المساق
 :یهدف المساق الى

  .  فهم التركیب االلكتروني والحزم للمواد -
  . التعرف على الطرق النظریة والتجریبیة لدراسة التركیب االلكتروني للمواد -
  .  فهم حركة االلكترونات والفجوات بوجود مجاالت كهربائیة ومغناطیسیة خارجیة -
  . التعرف على المبادئ األساسیة التي تحكم التوصیل االلكتروني والحراري للمواد -

 .التعرف على الدینامیكا الشبكیة للمواد وتأثیراتها المختلفة

 وصف المساق
البلوري للمواد الصلبة ومناطق برلیون، التركیب اإللكتروني  التركیب :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

وحركة اإللكترونات تحت تأثیر المجاالت، االنتقال االلكتروني والحراري، الدینامیكا  للمواد، حركة االلكترونات 
  .الشبكیة وبما یتناسب مع مستوى برنامج الماجستیر

  مخرجات التعلم
  :المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا 

 .التركیب االلكتروني الحزمي للمواد باستخدام نماذج فیزیائیة بسیطةیحسب  -
 .للمواد العوامل الرئیسة التي تحدد الطبیعة الكترونیة یتعرف على -
معرفة عمیقة عن حركة االلكترونات والفجوات داخل المواد الصلبة بوجود أو عدم وجود تكون لدیه  -

 .ارجیةمجاالت خ
 .  معرفة واضحة عن كیفیة التوصیل االلكتروني والحراري للمواد الصلبةأن تكون لدیه  -
 .  الدینامیكا الشبكیة للمواد باستخدام نماذج فیزیائیة بسیطة، ومعرفة تأثیراتها المختلفة یقوم بحساب -

 

PHYS 681   - ساعات معتمدة3(       بصریات كمیة.(  

  أهداف المساق
 .واللیزر وتطبیقاتهاالبصریات الكمیة  أساسیات تعلیم الىیهدف المساق 

 وصف المساق
  بمستوى یتناسب مع برنامج الماجستیر فیعطي :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

 واألربعنبذة تاریخیة عن اللیزر والمیزر، االنبعاث التلقائي والمحفز واالمتصاص، نظریة اللیزر ذو الثالث 
مستویات في حالة االستمرار، الضخ الضوئي، أنواع اللیزر من حالة صلبة وسائلة وغازیة وأیونیة وأمثلة 

ذو  الومیضي، نظریة اللیزر وصفاتهعلیها، حل معادلة ماكسویل لفجوة اللیزر البصریة، شعاع اللیزر الجاوسي 
  .لى اللیزرمستویات، طرق اختیار طول موجة اللیزر، تطبیقات ع واألربعالثالث 

  مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 فهم المبدأ الفیزیائي للیزری -
 فهم بصریات فجوة اللیزری -
 الشعاع الجاوسي ومعرفة سلوكه البصري یكون قادرا على دراسة -
 اللیزر المهمة أنواع عدد من یتعرف على -
 التطبیقات المهمة للیزر یعرف -

  
PHYS 691   -ساعات معتمدة3(      مواضیع خاصة.(  

  أهداف المساق
دراسة مادة فرعیة في موضوع فیزیائي بشكل متخصص إتاحة الفرصة لطالب الماجستیر یهدف المساق الى

 ومتعمق وبتفاعل مباشر مع أحد أعضاء الهیئة التدریسیة استعدادا الختیار موضوع البحث في األطروحة
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 وصف المساق
أحد المواضیع المتخصصة التي تصبح بمثابة خلفیة جیدة لموضوع البحث  :یتضمن المساق الموضوعات التالیة

  .یشكل هذا المساق فرصة للتدریب على كتابة التقاریر المصغرة عن األطروحة. في الرسالة

  مخرجات التعلم
 :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 .موضوع البحث في األطروحة بسهولة وثقةار تیخ -
التقاریر تمهیدا لكتابة رسالته إلى غیر ذلك من االستعدادات التي ستسهل عمله عند إجراء تجرب  یكتب -

 .فیزیائیة متقدمة
 

PHYS 698 - دةــصفر ساعة معتم(     االمتحان الشامل( 

 PHYS 699A - دةــصفر ساعة معتم(      الـرسـالـــة( 

PHYS 699B - دةــمعتمساعات  3(       الـرسـالـــة( 

PHYS 699C - دةــمعتمسـاعات  6(       الـرسـالـــة ( 

PHYS 699D - سـاعات معتمــدة 9(      الـرسـالـــة( 

  

  


