
 
 آلية العلوم
 قسم الفيزياء

  تخصص الفيزياء–الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في الفيزياء 

 مسار الرسالة 
    :يتشرط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  أوال  

   .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الفيزيـاء .١
 .العالي  مجلس التعليم ات وفق قراراللغة االجنبية از امتحانياجت .٢
  

  : التالية بعد إتمام المتطلبات -مسار الرسالة / تمنح درجة الماجستير في الفيزياء  :  ثانيًا  
  .٢٠١١لسنة ) ٣(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١
  .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢
  :يأتي موزعة آماوهي  والنجاح فيها ٦٠٠ساعة معتمدة من المساقات مستوى ) ٢٤(ال يقل عن دراسة ما  .٣

   
  :ساعة معتمدة هي) ١٥ ( ويخصص لهامساقات إجبارية  -أ 

   
رمز ورقم 
 المساق

عدد  اسم المســـاق
 الساعات

الفصل الذي يطرح فيه 
 المساق

 األول ٣ فيزياء رياضية ٦٠١ف 
 األول ٣ ميكانيكا آالسيكية ٦١١ف 
 الثاني ٣ )١(الديناميكا الكهربائية  ٦٣١ف 
 األول ٣ )١(ميكانيكا آميـــة  ٦٥١ف 
 الثاني ٣  )١ (ميكانيكا إحصائية ٦٦١ف 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) ٩: (مساقات اختيارية  -ب 
   

رمز ورقم 
 المساق

عدد  اسم المســـاق
 تالساعا

 ٣  وتمثيلها الزمر ٦٠٢ف 
 ٣ نظرية النسبية الــعامة ٦٠٣ف 
 ٣ فيزياء الفلـــــــك ٦٠٤ف 
 ٣ فيزياء البالزمــــــــا ٦٠٥ف 
  ٣  الفيزياء الحيوية  ٦١٦ف 
 ٣ مختبر متقـــــــــــدم ٦٢١ف 
 ٣ )٢(الديناميكا الكهربائية  ٦٣٢ف 
  ٣  الفيزياء الحاسوبية  ٦٣٣ف 
 ٣ فيزياء النفايات المشعة وادارتها  ٦٤٠ف 
 ٣ )١(فيزياء نـــووية  ٦٤١ف 
 ٣    )٢(فيزياء نــــووية  ٦٤٢ف 
 ٣            فيزياء الدقائق األولية ٦٤٣ف 
 ٣ الفيزياء الذرية والجزيئية ٦٤٤ف 
 ٣ فيزياء البيئة ٦٤٥ف 
 ٣ فيزياء المواد المشعة  ٦٤٦ف 
  ٣  الفيزياء االشعاعية  ٦٤٧ف 
 ٣ )٢(ميكانيكــــا آميــــــة  ٦٥٢ف 
 ٣ ميكانيكا آمية نسبــية ٦٥٣ف 
 ٣ نظرية المجــال الكمــي ٦٥٤ف 
 ٣ فيزياء الدقائق المتعددة ٦٥٥ف 
 ٣ الفيزياء الطبية ٦٦٦ف 
 ٣ )١( فيزياء الحالة الصلبــة ٦٧١ف 
 ٣ )٢(فيزياء الحالة الصلبة  ٦٧٢ف 
 ٣ بصريات آميــــــة ٦٨١ف 
 ٣ مواضيــع خاصـــــة ٦٩١ف 

   
   ويظهر.ساعات معتمدة) ٩(خصص لها ي و. والنجاح بامتحان مناقشتها)٦٩٩ف  ( الماجستيررسالة إعداد  .٤
  : يلي ألغراض التسجيل آما الرسالةمساق     
   

عدد  اسم المســـاق رمز ورقم المساق
 الساعات

 صفر الرسالة أ٦٩٩ ف
 ٣ الرسالة ب٦٩٩ ف
 ٦ رسالةال ج٦٩٩ ف
 ٩ الرسالة د٦٩٩ ف

  


