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نبذة عن الكلية
ـزءا
صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بإنشــاء كليــة للعلــوم بفــرع جامعــة الملــك ســعود بالقصيــم بتاريــخ  12محــرم 1418هــــ ،لتكــون لبنــة أخــرى فــي صــرح التعليــم العالــي وجـ ً
مــن منظومــة المدينــة الجامعيــة بالقصيــم ،وقــد بــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم فــي العــام الجامعــي 1419 / 1418هــــ ،وتــم تخريــج اول دفعــة مــن طالبهــا فــي العــام الجامعــي
1423/1422هــــ وكانــت الكليــة تضــم مــن بيــن اقســامها قســم الحاســب اآللــي ،وقســم اإلحيــاء الدقيقــة ،حتــى صــدرت الموافقــة الســامية بإنشــاء جامعــة القصيــم ،فأصبــح
هــذان القســمان نــواة لكليتيــن مســتقلتين .وفــي نفــس الوقــت صــدرت الموافقــة الســامية لفتــح قســم للكيميــاء بكليــة العلــوم.
يبلــغ العــدد اإلجمالــي لطــاب وطالبــات الكليــة فــي حــدود  4000طالــب وطالبــة ،هــذا إلــى جانــب عــدد  130عضــو هيئــة تدريــس (ذكــور وإنــاث (مــن مــدارس بحثيــة متنوعــة،
موزعيــن علــى خمــس برامــج أكاديميــة هــي :الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،واألحيــاء ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاء وبحــوث العمليــات .كمــا يوجــد  10برامــج ماجســتير (برنامــج ماجســتير
الرياضيــات  4،ماجســتير كيميــاء  4،برامــج ماجســتير فيزيــاء وماجســتير العلــوم فــي األحيــاء) ومركزيــن بحثييــن ،هــذا إلــى جانــب مجلــة علميــة متخصصــة ومحكمــة فــي العلــوم
الطبيعيــة والرياضيــات والتــي صــدر منهــا حتــى اآلن  18عــدد .وتشــير بيانــات الكليــة أن نســبة الطالــب إلــى عضــو هيئــة التدريــس تقريبـ ًـا فــي حــدود1 31:
ولقــد حرصــت الكليــة علــى االرتقــاء فــي تقديــم تعليــم نوعــي لطالبهــا مــن خــال وضــع الخطــط الدراســية ،كمــا هــو متطلــب فــي هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الدولــي وقــد حصلــت
خمســة برامــج بالكليــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األلمانيــة  ASSINلمــدة خمســة ســنوات تنتهــي فــي 2018/9/30م ،والبرامــج المعتمــدة دوليــا هــي بكالوريــوس
الرياضيــات وبكالوريــوس الكيميــاء وبكالوريــوس الفيزيــاء وبكالوريــوس اإلحيــاء وماجســتير الرياضيــات البحتــة .كمــا أن لديهــا المختبــرات المجهــزة تجهيـ ً
ـزا عاليـ ًـا تضــم اخــر التقنيــات
الحديثــة ،التــي وفرتهــا حكومتنــا الرشــيدة ايدهــا اللــه ،وهــذا يحفزنــا للعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرقــي .وتتولــى الكليــة البحــث والنشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس العنايــة والرعايــة فعملــت علــى افتتــاح مركــز أبحــاث كليــة العلــوم فــي شــطري الطــاب والطالبــات يقــوم بدعــم المشــاريع البحثيــة خدمــة للجامعــة والمجتمــع والمعرفــة.
كمــا يوجــد فــي الكليــة وحــدة لضمــان الجــودة تهتــم بإجــراءات التطويــر المســتمر ،وإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ،وكذلــك وحــدة لشــؤون الطــاب تقــوم بمســاعدة الطلبــة فــي
عمليــة التســجيل والتوجيــه واإلرشــاد ،ووحــدة لتقنيــة المعلومــات ووحــدة للخريجيــن ووحــدة للعالقــات العامــة واإلعــام هــذا إضافــة إلــى وجــود لجــان ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة،
ونــادي طالبــي ومجلــس استشــاري طالبــي تســاهم فــي تدعيــم األنشــطة الالمنهجيــة لطــاب وطالبــات الكليــة والتطويــر الدائــم للكليــة.
والكليــة لــن تالــو جهـ ً
ـدا فــي العنايــة بطالبهــا وطالباتهــا فهــم الثــروة الحقيقيــة لألمــم وهــم العقــول المفكــرة المبتكــرة ،التــي تســتثمر ثــروات وخيــرات الوطــن ،لتقييــم قواعــد
متينــة لمســتقبل مشــرق ونهضــة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة.

رؤية الكلية:
ً
وطنيا في العلوم االساسية والبحث العلمي تُ سهم في بناء مجتمع المعرفة في ظل بيئة اكاديمية فعالة.
كلية متميزة
رسالة الكلية:
تهيئــة تعليــم جامعــي معتمـ ً
ـدا أكاديميـ ًـا للحصــول علــى مخرجــات ذات كفــاءة عاليــة فــي العلــوم االساســية والبحــث العلمــي تفــي باحتياجــات ســوق العمــل وتقديــم خدمــات
مجتمعيــة وأبحــاث تطبيقيــة متميــزة باإلضافــة الــى تنميــة مــوارد الكليــة ودعــم التمويــل الذاتــي بمــا يواكــب التغيــرات المحيطــة بالمجتمــع المحلــي وتفعيــل الشــراكة المحليــة
وذلــك باســتخدام أحــدث األســاليب اإلداريــة والعلميــة والتقنيــة والمعرفيــة.
أهداف الكلية:
تهدف كلية العلوم في االتي:
1 .تقديــم برامــج دراســية متطــورة فــي مجــات العلــوم األساســية المختلفــة قــادرة
علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات العلميــة والكــوادر المتخصصــة المدربــة علــى
التقنيــات العلميــة الحديثــة والمؤهلــة للمنافســة فــي ســوق العمــل.

5 .المســاهمة فــي دعــم عمليــة التعليــم الجامعي وإيجــاد الروابط العلميــة واألكاديمية
مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة وخارجهــا بمــا يخــدم اإلســتراتيجية
التنمويــة فــي القصيــم.

2 .إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة لبنــاء قاعــدة بحثيــة تكنولوجيــة تأخــذ متطلبــات
النهــوض بالمجتمــع وخدمتــه وحــل مشــاكله.

6 .تكريــس االســتخدام المثــل للتقــدم فــي اســتخدام تقنيــات المعلومــات فــي مجــال
التعليــم والتعلــم لتحســين مســتوى الخريــج.

3 .نشــر المعرفــة وتوفيرهــا فــي وســط الكليــة والمجتمــع والقيــام بأعمــال التأليــف
والترجمــة.

7 .المســاهمة فــي النمــو الذهنــي والنضــج الفكــري للكــوادر الســعودية المتخصصــة
وتأهيلهــا بالمهــارات التحليليــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قدراتهــم علــى المشــاركة
الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.

4 .تقديــم الخدمــة العلميــة والتجريبيــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وخدمــة
المجتمــع.
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نبذة عن قسم الفيزياء
قســم الفيزيــاء أحــد األقســام الرئيســية فــي كليــة العلــوم وقــد تــم اســتقبال الطــاب بالقســم مــع بدايــة العــام الجامعــي 1419/1418هـــ بعــد صــدور الموافقــة الكريمــة بإنشــاء
كليــة العلــوم بتاريــخ  12محــرم 1418هـــ.
رؤية القسم
تقديــم تعليــم متميــز وتخريــج كــوادر مؤهلــة فــي مجــال الفيزيــاء لتلبيــة حاجــة المجتمــع ،وتوفيــر بيئــة محفــزة للبحــث واإلبــداع بتطبيــق التقنيــة الحديثــة والمســاهمة فــي التقــدم
العلمــي لخدمــة المجتمــع المحلــي خاصــة واإلنســانية عامــة.
رسالة القسم
يتطلــع قســم الفيزيــاء إلــى أن يكــون رائـ ًـدا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي المجاليــن التعليمــي والبحثــي وذلــك بتقديــم برامــج تعليميــة متطــورة فــي مجــاالت
الفيزيــاء المختلفــة؛ لتخريــج مؤهليــن متخصصيــن فــي الفيزيــاء قادريــن علــى المنافســة فــي ســوق العمــل وتعزيــز التعلــم الذاتــي المســتمر وبالتالــي تزويــد المجتمــع بالكفــاءات
العلميــة والكــوادر المدربــة علــى التقنيــات العلميــة الحديثــة وإجــراء البحــوث والدراســات العلميــة لبنــاء قاعــدة بحثيــة وتكنولوجيــة كأحــد متطلبــات النهــوض بالوطــن فــي ســبيل
تنميتــه وخدمتــه.
أهداف القسم
بمســتوى مناســب مــن معرفــة المبــادئ والنظريــات األساســية
1 .تزويــد الطــاب
ً
فــي مجــال الفيزيــاء باإلضافــة إلــى تطبيقاتهــا فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــات
األخــرى.
2 .تطويــر قــدرات الطــاب لتطبيــق المبــادئ الرياضيــة فــي حــل المشــكالت
الفيزيائيــة.

3 .تزويد الطالب بالمهارات التجريبية المالئمة.
4 .تزويــد الطــاب بأساســيات العمــل الجماعــي ،تطويــر الــذات ،أخالقيــات المهنــة
وتحمــل المســؤولية الشــخصية والمجتمعيــة.
5 .تطويــر قــدرة الطــاب علــى التجميــع والتوصيــل الفعاليــن ألي محتــوى مرتبــط
بمعارفــه فــي مجــال الفيزيــاء باســتخدام تقنيــة المعلومــات.

رؤية برنامج بكالوريوس الفيزياء
برنامج متميز في مجالي التعليم و البحث العلمي قادر على تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتجاجات المجتمع المحلي
رسالة برنامج بكالوريوس الفيزياء
تقديــم تعليــم متميــز وتخريــج كــوادر مؤهلــة فــي مجــال الفيزيــاء لتلبيــة حاجــة المجتمــع ،وتوفيــر بيئــة محفــزة للبحــث واإلبــداع بتطبيــق التقنيــة الحديثــة والمســاهمة فــي التقــدم
العلمــي لخدمــة المجتمــع المحلــي خاصــة واإلنســانية عامــة.
أهداف برنامج بكالوريوس الفيزياء
بمســتوى مناســب مــن معرفــة المبــادئ والنظريــات األساســية
1 .تزويــد الطــاب
ً
فــي مجــال الفيزيــاء باإلضافــة إلــى تطبيقاتهــا فــي مجــاالت العلــوم والتقنيــات
األخــرى.
2 .تطويــر قــدرات الطــاب لتطبيــق المبــادئ الرياضيــة فــي حــل المشــكالت
الفيزيائيــة.

3 .تزويد الطالب بالمهارات التجريبية المالئمة.
4 .تزويــد الطــاب بأساســيات العمــل الجماعــي ،تطويــر الــذات ،أخالقيــات المهنــة
وتحمــل المســؤولية الشــخصية والمجتمعيــة.
5 .تمكيــن الخريجيــن مــن ســد حاجــة ســوق العمــل مــن الفيزيائييــن فــي مجــاالت
التعليــم و البحــث العلمــي و الصناعــة.
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خصائص خريج برنامج بكالوريوس الفيزياء
ً
قادرا على:
يجب أن يكون الخريج
•معالجة :الحقائق ،واألفكار ،والمشكالت ،والمسائل الحديثة المرتبطة بالفيزياء.

•تطويــر المعــارف الجديــدة والمكتســبة مــن األبحــاث العلميــة المبتكــرة التــي تســاهم
فــي مجــاالت الفيزيــاء.

•إجــراء التحليــل والتقييــم النقــدي للمعلومــات ،والمفاهيــم ،والطــرق العمليــة،
والنظريــات المرتبطــة بمجــال الفيزيــاء.

•اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل مع المشكالت.

•اكتساب المهارات المعرفية والتقنية لتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات.

•اكتساب مهارات التواصل الفعالة والمهارات المرتبطة بتقنية المعلومات.
•الربط بين المعرفة في مجال الفيزياء وتطبيقاتها من خالل العمل الجماعي.

اللجان المشرفة على البرنامج
•رئيس القسم
•لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي.
ەلجنة المتابعة.
ەلجنة تقرير الدراسة الذاتية.
ەلجنة البيئة وخدمة المجتمع.
ەاللجنة الثقافية واالجتماعية.
ەلجنة األمن والسالمة.
ەلجنة المختبرات واألجهزة.
ەلجنة اإلرشاد األكاديمي.
ەلجنة الجداول الدراسية.
ەلجنة المعيدين والمبتعثين.
ەلجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
ەلجنة الخطط الدراسية.
متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس الفيزياء
يجب أن يجتاز الطالب بنجاح جميع الوحدات الدراسية المعتمدة في الخطة على أن ال يقل تقديره عن مقبول ( 2من .)5
الفرص الوظيفية للخريجين
يتمتع خريج القسم بفرص عمل في مجاالت عديدة منها :
•العمل في مراكز البحوث.

•العمل كمعيد في الجامعات لتأهيله ليصبح عضو هيئة تدريس .

•العمل في قطاع التعليم العام والخاص.

•العمل في القطاع الصحي و المستشفيات.

•العمل في قطاع الصناعة.

•العمل في القطاع العسكري.
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آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية
تم استحداث الخطة الدراسية لقسم الفيزياء بناء على عدة معايير :
•اإلطــاع علــى تجــارب التطويــر و بنــاء الخطــط الدراســية لقســم الفيزيــاء فــي جامعــات
محليــة مثــل جامعــة الملــك ســعود و جامعــة الملــك فهــد للبتــرول و المعــادن.

•قــراءة حاجــات ســوق العمــل المحلــي و تحديــد متطلباتــه لســد حاجــة المجتمــع مــن
مدرســين و باحثيــن علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة و التدريــب.

•اإلطــاع علــى تجــارب التطويــر و بنــاء الخطــط الدراســية لقســم الفيزيــاء جامعــة
اليرمــوك كمثــال للجامعــات العربيــة.

•مقارنــة البرامــج ،عــدد الوحــدات المعتمــدة ،و أهــداف المقــررات بمــا يتناســب مــع
الحاجــة الوطنيــة مــن خريجيــن القســم و مــن ثــم توزيــع المقــررات علــى المســتويات
الدراســية المقترحــة.

•اإلطــاع علــى الخطــط الدراســية و وتوصيــف المقــررات و قائمــة التخصصــات
الفرعيــة فــي جامعــات واليــة أيــوا و هارفــارد و معهــد ماساشوســتس فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.

•مــن ضمــن الخطــط المســتقبلية ســيقوم القســم الحقـ ًـا بمراجعــة وتقويــم الخطــة
دوريـ ًـا (كل خمــس ســنوات أو بعــد تخــرج أول دفعــة مــن الخطــة الحاليــة علــى األقــل)
لتالفــي أي نقــص فيهــا ،وتوضيــح أهــم مالمــح التطويــر الجديــد.

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس
تحتــوي خطــة قســم الفيزيــاء علــى  136وحــدة معتمــدة موزعــة كمقــررات إجباريــة ،إختياريــة ،وحــرة .المقــررات اإلجباريــة موزعــة كمتطلبــات جامعــة ،متطلبــات كليــة ،مقــررات
تخصــص داخــل قســم ،مقــررات تخصــص خــارج القســم ،أمــا المقــررات اإلختياريــة فموزعــة كمقــررات إختياريــة للكليــة ،و إختياريــة للقســم .باإلضافــة إلــى  6وحــدات معتمــدة
علــى شــكل مقــررات حــرة.
مدلوالت رمز وأرقام المقررات في الخطة
•رمز المقرر :إن رمز مقررات الفيزياء في الجامعة هي «فيز».

•رقــم المقــرر :هــو مــا يشــير إلــى تسلســل المقــرر ضمــن مقــررات القســم ويتكــون
مــن ثالثــة أرقــام :خانــة المئــات و ترمــز إلــى الســنة الدراســية التــي ُيــدرس فيهــا
المقــرر ،خانــة العشــرات و ترمــز إلــى المجــال (التخصــص الدقيــق) داخــل القســم ،و
أخيـ ً
ـرا خانــة اآلحــاد و ترمــز إلــى تسلســل المقــرر فــي التخصــص الواحــد.

مدلوالت أرقام العشرات لمقررات قسم الفيزياء:
1 .فيزياء عامة و فيزياء رياضية

6 .فيزياء حديثة ،ميكانيكا الكم ،و فيزياء ذرية

2 .ميكانيكا تقليدية

7 .فيزياء حيوية و فيزياء طبية

3 .كهرومغناطيسية و الكترونيات

8 .فيزياء الجوامد وفيزياء المواد المكثفة

4 .ظواهر موجية وضوء
5 .فيزياء حرارية و فيزياء إحصائية

9 .فيزياء نووية وجسيمية
	10.فيزياء عملية ومشروع
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تتوزع مقررات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس على ثمانية مستويات وفق الجداول التالية:

المستوى األول
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 101سلم

IC 101

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

-

 101عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

2

-

-

2

-

-

 101نفس

PSYCH 101

مهارات التفكير وأساليب التعليم

2

-

-

2

-

-

 101نجل

ENG 101

لغة إنجليزية ()1

3

-

-

3

-

-

 101ريض

MATH.101

حساب التفاضل والتكامل ()1

3

-

1

4

-

-

 101كيم

CHEM 101

كيمياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

15

1

1

17

المجموع

المستوى الثاني
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 102سلم

IC 102

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

-

2

IC 101

 103عرب

ARAB 103

التحرير العربي

2

-

-

2

-

-

 103نجل

ENG 103

لغة إنجليزية ()2

3

-

-

3

ENG 101

سابق

 101عال

CS 101

مقدمة في الحاسب

2

1

-

3

-

-

 101إحص

STAT 101

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت

2

-

1

3

-

-

 100فيز

PHYS 100

فيزياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

14

2

1

17

المجموع

المستوى الثالث
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 103سلم

IC 103

النظام االقتصادي في اإلسالم

 201ريض

MATH.201

حساب التفاضل والتكامل للعلوم ()2

2

 202فيز

PHYS 202

فيزياء عامة ()2

3

1

 211فيز

PHYS 211

الميكانيكا التقليدية ()1

3

-

-

 231فيز

PHYS 231

موجات و اهتزازات

2

-

-

2

 243فيز

PHYS 243

الديناميكا الحرارية

3

-

-

3

15

1

1

17

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

IC 101

-

1

3

MATH 101

سابق

-

4

PHYS 100

سابق

3

PHYS 100, MATH 101

سابق

PHYS 100, MATH 101

سابق

PHYS 100

سابق
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المستوى الرابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 203فيز

PHYS 203

الفيزياء الرياضية ()1

3

-

-

3

MATH 201

 205ريض

MATH.205

حساب التفاضل و التكامل للفيزياء ()3

2

-

1

3

MATH 201

سابق

 212فيز

PHYS 212

الميكانيكا التقليدية ()2

3

-

-

3

PHYS 211

سابق

 221فيز

PHYS 221

كهرومغناطيسية ()1

3

-

-

3

PHYS 202

سابق

 235فيز

PHYS 235

الضوء الفيزيائي

3

-

-

3

PHYS 231

سابق

-

-

اختياري كلية

2

-

-

2

-

-

16

0

1

17

المجموع

المستوى الخامس
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 103دار

MGMT 103

مهارات االتصال

2

-

-

2

-

 210ريض

MATH.210

المعادالت التفاضلية

2

-

1

3

MATH 205

سابق

 302فيز

PHYS 302

الفيزياء الرياضية ()2

3

-

-

3

PHYS 203

سابق

 321فيز

PHYS 321

كهرومغناطيسية ()2

3

-

-

3

PHYS 221

سابق

 350فيز

PHYS 350

الفيزياء الحديثة

3

-

-

3

PHYS 235

سابق

 339فيز

PHYS 339

مختبر بصريات

-

2

-

2

PHYS 235

سابق

-

-

مقرر حر

2

-

-

2

-

-

15

2

1

18

المجموع

المستوى السادس
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 104سلم

IC 104

النظام السياسي في اإلسالم

 303فيز

PHYS 303

الفيزياء الرياضية ()3

3

 342فيز

PHYS 342

الفيزياء اإلحصائية

3

-

 357فيز

PHYS 357

ميكانيكا الكم ()1

3

-

-

 329فيز

PHYS 329

مختبر كهرومغناطيسية

-

2

-

2

 359فيز

PHYS 359

مختبر فيزياء حديثة

-

2

-

2

PHYS 350

-

-

مقرر حر

2

-

-

2

-

13

4

0

17

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

IC 101

-

-

3

PHYS 302

سابق

-

3

PHYS 243

سابق

3

PHYS 212, PHYS 350

سابق

PHYS 221

سابق
متزامن
-
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المستوى السابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 422فيز

PHYS 422

إلكترونيات

3

1

-

4

PHYS 202

 457فيز

PHYS 457

ميكانيكا الكم ()2

3

-

-

3

PHYS 357

سابق

 471فيز

PHYS 471

فيزياء الجوامد ()1

3

-

-

3

PHYS 357

سابق

 481فيز

PHYS 481

الفيزياء النووية ()1

3

-

-

3

PHYS 350

سابق

-

-

اختياري كلية

3

-

-

3

-

-

15

1

0

16

المجموع

المستوى الثامن
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 455فيز

PHYS 455

الفيزياء الذرية و الجزيئية

 479فيز

PHYS 479

مختبر فيزياء الجوامد

-

 489فيز

PHYS 489

مختبر فيزياء نووية

-

2

 499فيز

PHYS 499

مشروع

-

2

-

-

-

مقرر اختياري قسم

2

-

-

2

-

-

مقرر اختياري قسم

2

-

-

2

-

-

-

مقرر اختياري قسم

2

-

-

2

-

-

-

-

مقرر حر

2

-

-

2

-

-

11

6

0

17

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

مالحظات :
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة نظري بخمسين دقيقة.
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة عملي/تدريب بمائة دقيقة.

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

3

-

-

3

PHYS 457

2

-

2

PHYS 471

سابق

-

2

PHYS 481

سابق

2

PHYS 479, PHYS 489

متزامن

-

-
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متطلبات الكلية االختيارية ( 5وحدات معتمدة) من المقررات التالية
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 203نجل

ENG 203

مصطلحات علمية

2

-

-

2

 101نجل

 211إحص

STAT 211

تصميم تجارب

3

-

-

3

 101إحص

سابق

 211كيم

CHEM 211

الكيمياء الفيزيائية

2

1

-

3

 101كيم

سابق

 213كيم

CHEM 213

مقدمة في تقنية النانو

2

-

-

2

 101كيم

سابق

 234فيز

PHYS 234

فيزياء صحية

2

-

-

2

 202فيز

سابق

 275فيز

PHYS 275

فيزياء األرض

2

-

-

2

 231فيز

سابق

 213فيز

PHYS 213

مقدمة في الفلك

2

-

-

2

 211فيز

سابق

 201عال

CSC 201

مهارات استخدام االنترنت

1

1

-

2

 101عال

سابق

 406ريض

MATH.406

رياضيات حيوية

3

-

-

3

 201ريض

سابق

19

2

-

21

المجموع

المقررات االختيارية من داخل القسم ( 6وحدات معتمدة من المقررات التالية)
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 361فيز

PHYS 361

الفيزياء الحيوية

 405فيز

PHYS 405

الفيزياء الحسابية

2

 435فيز

PHYS 435

فيزياء البالزما

2

-

 462فيز

PHYS 462

الفيزياء الطبية

2

-

-

 472فيز

PHYS 472

فيزياء الجوامد ()2

3

-

-

3

 473فيز

PHYS 473

أشباة موصالت

2

-

-

2

 471فيز

 482فيز

PHYS 482

الفيزياء النووية ()2

3

-

-

3

 481فيز

سابق

 485فيز

PHYS 485

الفيزياء اإلشعاعية

2

-

-

2

 481فيز

سابق

 487فيز

PHYS 487

فيزياء النيوترونات والمفاعالت

2

-

-

2

 481فيز

سابق

22

-

-

22

(العربية)

(اإلنجليزية)

المجموع

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

 202فيز

-

-

2

 203فيز

سابق

-

2

 221فيز

سابق

2

 481فيز

سابق

 471فيز

سابق
سابق

المقررات الحرة ( 6وحدات معتمدة)
هي مقررات يقوم الطالب بدراستها حسب ميوله و رغباته و يتم تحديدها و تسجيلها باالتفاق مع المرشد األكاديمي.
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وصف المقررات
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :عال

اسم المقرر :مقدمة في الحاسب و االنترنت

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
أعطــاء وتنميــة المفاهيــم و المهــارات االساســية الســتخدام الحاســب االلــي لخدمــة مقــررات القســم و ذلــك مــن خــال دراســة المفاهيــم االساســية لتقنيــة المعلومــات و التطبيــق
عمليــا علــى اســتخدام برنامــج التشــغيل الشــائع ،وكذلــك بعــض برامــج التطبيقــات المكتبيــة ،وبعــض تطبيقــات االنترنــت الهامــة ،باالضافــة الــى مناقشــة بعــض المواضيــع
الهامــة او المســتجدات فــي الحاســب االلــي ،وتعتبــر هــذه وســيلة التقــات المهــارات االساســية الســتخدام الحاســب فــي مجــاالت اخــرى.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي الحاســب االليــن مكونــات الحاســب البرمجيــة و نظــم التشــغيل و
تطويــر البرمجياتــن مقدمــة فــي شــبكات الحاســب و االنترنــت ،فيروســات الحاســب،
توظيــف الحاســب فــي قطاعــات المجتمــع  ،موضوعــات مختــارة فــي الحاســب.
وصف محتويات المقرر العملي:
•تطبيقــات علــى نظــام التشــغيل ونــدوز  ،7برامــج معالــج النصــوص ميكروســفت
وورد ،برنامــج الجــداول االلكترونيــة ميكروســفت أكســل ،برنامــج قواعــد البيانــات
ميكروســفت أكســس ،برنامــج العــروض التقديميــة ميكروســفت بوربوينــت،

برنامــج المتصفــح إنترنــت إكســبلور (تصفــح اإلنترنــت ،إنشــاء بريــد الكترونــي،
تحميــل البرامــج مــن اإلنترنــت) ،برنامــج مضــاد الفيروســات.

مخرجات المقرر:
•اكســاب الخريــج المفاهيــم و المهــارات االساســية فــي الحاســب االلــي و اســتخدام
برامــج الحاســب و تطبيقاتــه فــي القســم.
الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمة في الحاسب االلي و االنترنت ،تاليف :عبدالله الموسى ،الطبعة السادسة 1431هـ 2010 ،م
)(2مقدمة للحاسبات و البرمجة ،رشيد محمد2011 ،م
(3) Introduction to Computor and Internet, by Abdullah Al-Mousa, Sixth edition, 1431H,2010
(4) Introduction to Computers and programming, by Rasheed Mohammad, 1432H, 2011
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه100 :فيز

اسم المقرر :فيزياء عامة ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر الــى عــرض وترســيخ المفاهيــم الفيزيائيــة األساســية فــي فــروع الفيزيــاء مثــل الميكانيــكا  ،خــواص المــادة و الحــرارة و ديناميكيــة الموائــع وكمــا يهــدف الــى
ربــط المعــادالت الرياضيــة بمعناهــا الفيزيائــي التطبيقــي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الفيزيــاء و القيــاس ،الوحــدات و األبعــاد ،مبــاديء الحركــة فــي بعــد واحــد (اإلزاحــة،
الســرعة المتوســطة و اللحظيــة ،التســارع ،الســقوط الحــر ،التمثيــات البيانيــة)،
المتجهــات و طرقهــا الجبريــة و الهندســية ،الحركــة فــي بعديــن ،حركــة المقذوفــات،
الحركــة الدورانيــة و التســارع المماســي و القطــري ،قانــون نيوتــن األول و األطــر
القصوريــة ،الكتلــة و الــوزن ،قانــون نيوتــن الثانــي ،قانــون نيوتــن الثالــث ،اإلحتــكاك،
الشــغل و الطاقــة ،الضــرب القياســي لمتجهيــن و حســاب الشــغل ،شــغل القــوى
المتغيــرة ،طاقــة الحركــة و نظريــة الشــغل ،القــوى المحافظــة و غيــر المحافظــة و
طاقــة الوضــع ،القــدرة ،حفــظ الطاقــة الميكانيكيــة ،كميــة الحركــة الخطيــة و حفظها،

الدفــع ،التصادمــات و أنواعهــا ،التصــادم فــي بعــد و فــي بعديــن ،الحركــة الدورانيــة
بتســارع زاوي ثابــت ،الكميــات الزاويــة ،القصــور الذاتــي ،عــزم الــدورن ،شــغل الحركــة
الدورانيــة ،خــواص المــادة :المرونــة ،اإلجهــاد ،اإلنفعــال ،معامــات المرونــة ،طاقــة
اإلنفعــال ،ميكانيــكا الموائــع :الكثافــة و الكثافــة النســبية ،مفهــوم الضغــط ،قاعــدة
باســكال ،مبــدأ أرخيميــدس ،ســريان الموائــع ،معادلــة برنولــي و تطبيقاتهــا .،حــاالت
المــادة ،الحــرارة ودرجــة الحــرارة و القانــون الصفــري للديناميــكا الحراريــة ،التحــوالت
الطوريــة و الحــرارة الكامنــة ،الغــازات المثاليــة.

وصف محتويات المقرر العملي:
•الخطــأ و القيــاس ،طاولــة القــوى ،تحقيــق قانــون هــوك ،الســقوط الحــر ،دراســة
حركــة المقذوفــات ،البنــدول البســيط ،تحقيــق قانــون بويــل ،تعيــن ُمعامــل يونــج
لســلك ،تعيــن الحــرارة النوعيــة لجســم صلــب ،تعيــن ُمعامــل التمــدد الطولــي ،التوتــر

الســطحي باألنابيــب الشــعرية ،معامــل اللزوجــة ،قانــون نيوتــن للتبريــد ،تعييــن درجــة
إنصهــار البرافييــن.

مخرجات المقرر:
•تحليل األبعاد مع التركيز على التحقق من صحة العالقات و كيفية استنتاجها
•علــى وصــف وتطبيــق القوانيــن األساســية للفيزيــاء متمثلــة فــي قوانيــن نيوتــن
للحركــة و القوانيــن األساســية للحركــة الخطيــة
•التعــرف علــى الظواهــر الفيزيائيــة المتعلقــة بالمــواد وخواصهــا وتطبيقاتهــا فــي
الحيــاة اليوميــة باإلضافــة الــى ديناميكيــة الموائــع

•علــى فهــم ان الحــرارة شــكل مــن أشــكال الطاقــة باإلضافــة مفهــوم درجــة الحــرارة
وطــرق قياســاها
•فهم تأثير الحرارة على المواد المختلفة  ،وآليات نقل الحرارة عبرها
•مناقشة ومقارنة النتائج باستخدام األسلوب العلمي
•إظهار مهارات المراقبة في حين اجراء التجارب المختبرية
•استخدام أجهزة حديثة في مختبرات الفيزياء

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الفيزيــاء للعلمييــن والمهندســين  :ريمونــد أ ســيرواى  ,روبــرت ج  .بكتــر  ,جــون و  .جيويــت ؛ ترجمــة محمــد محمــود عمــار  ,طــه زكــى ســكر  ,صــاح كامــل اللبنــى ؛مراجعــة
أحمــد أميــن حمــزة  ,محمــد محمــود عمــار  ,محمــد عبــد الفتــاح مبــروك ،دار المريــخ للنشــر2008.م.
(2) Fundamental of Physics By Halliday, Resnick & Walker John Wiley & Sons 2008
(3) University Physics, by Ronald Lane Reese, Brooks Cole, May 19, 1999
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 202 :فيز

اسم المقرر :فيزياء عامة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :فيز

أهداف المقرر:
دراسة أسس الكهربية والمغناطيسية و الدوائر األساسية مستمرة و مترددة ،كما يهدف إلى التعرف على الظواهر الموجبة و الضوء
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف الشــحنة الكهربائيــة ،قانــون كولــوم ،الشــحنة النقطيــة ،تعريــف المجــال
الكهربائــي ،المجــال الكهربائــي لشــحنات نقطيــة متعــددة ،المجــال الكهربائــي
لتوزيعــات شــحنات مســتمرة ،أمثلــة علــى أشــكال هندســية متعــددة (قــرص ،حلقــة،
كــرة ،مســتوى) ،حركــة الشــحنة النقطيــة و ثنائــي القطبيــة الكهربائيــة ،الفيــض
الكهربائــي ،قانــون جــاوس ،تطبيقــات قانــون جــاوس ،تعريــف الجهــد الكهربائــي،
الجهــد الكهربائــي لشــحنة نقطيــة ،الجهــد الكهربائــي لثنائــي القطبيــة ،الجهــد
الكهربائــي لعــدد مــن الشــحنات النقطيــة ،الســعة الكهربائيــة و المكثفــات ،الطاقــة
المختزنــة فــي مكثــف ،الدوائــر الكهربائيــة ،التيــار الكهربائــي ،البطاريــات ،كثافــة
التيــار ،المقاومــة و التوصيليــة ،قانــون أوم ،توصيــل المقاومــات علــى التوالــي و
التــوازي ،قوانيــن كيرشــوف ،المغناطيســية و مصادرهــا ،القــوة المغناطيســية،

المجــال المغناطيســي للتيــار الكهربائــي ،قانــون بيــوت ســافرات  ،ثنائــي القطبيــة
المغناطيســية ،قانــون أمبيــر و الملفــات اللولبيــة ،القــوة المغناطيســية علــى شــحنة
متحركــة ،القــوة المغناطيســية علــى ســلك يحمــل تيــار ،الحــث الذاتــي ،الحــث
المتبــادل ،الفيــض المغناطيســي ،قانــون لينــز و قانــون فــاراداي ،الملفــات الحثيــة،
دوائــر  ،LCدوائــر  ، LRدوائــر التيــار المتــردد و الرســومات الطوريــة ،دوائــر التيــار
المتــردد الســعوية ،المرشــحات ،دوائــر التيــار المتــردد الحثيــة ،دوائــر الرنيــن ،RLC
قــدرة دوائــر التيــار المتــردد ،،الطبيعــة الموجيــة ،الموجــات الطوليــة و المســتعرضة،
الصــوت ،طبيعــة الضــوء و قوانيــن الضــوء الهندســي ،ســرعة الضوء،قوانيــن
االنعــكاس و االنكســار ،مبــدأ فيرمــات قانــون ســنل ،تكــون الصــور فــي العدســات
المحدبــة و المقعــرة و المرايــا المحدبــة و المقعــرة.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تحقيــق قانــون أوم  ،القنطــرة المتريــة ،شــحن و تفريــغ المكثفــات ،المعاوقــة
الحثيــة ،الممانعــة الســعوية ،دوائــر الرنيــن ،ســرعة الصــوت فــي الهــواء أنبــوب

مقفــل الطــرف ،معامــل االنكســار لمنشــور زجاجــي ،البعــد البــؤري للعدســات ،البعــد
البــؤري للمرايــا.

مخرجات المقرر:
•اإللمام باألسس النظرية و العملية للكهرباء والمغناطيسية
•أعطاء الطالب معلومات في أساسيات وقوانين و نظريات الضوء الهندسي.

•تزويــد الطــاب بالمعلومــات األساســية الالزمــة لحــل المســائل والتماريــن المتعلقــة
بالكهربــاء والمغناطيســية و الضــوء الهندســي.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الفيزيــاء للعلمييــن والمهندســين  :ريمونــد أ ســيرواى  ,روبــرت ج  .بكتــر  ,جــون و  .جيويــت ؛ ترجمــة محمــد محمــود عمــار  ,طــه زكــى ســكر  ,صــاح كامــل اللبنــى ؛مراجعــة
أحمــد أميــن حمــزة  ,محمــد محمــود عمــار  ,محمــد عبــد الفتــاح مبــروك ،دار المريــخ للنشــر ج 2و ج3
)(2الكهربية و المغناطيسية  :محمد بن علي احمد ال عيسي ،النشر و المطابع – جامعة الملك سعود
(3) Raymond A. Serway - Emeritus, Physics for Scientists and Engineers, 6th Edition, 2004.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 211 :فيز

اسم المقرر :الميكانيكا التقليدية ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :فيز  101 -ريض

أهداف المقرر:
إعطــاء صــورة تفصيليــة و معمقــة عــن المفاهيــم األساســية فــي ميكانيــكا نيوتــن بإســتخدام نظريــة التفاضــل و التكامــل كمعالجــة رياضيــة أساســية و تطبيــق قوانيــن الحفــظ
األساســية فــي حــل مســائل الديناميــكا.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة لمفهــوم الفضــاء و الزمــن ،مراجعــة لقوانيــن نيوتــن و قوانيــن حفــظ
كميــة الحركــة الخطيــة فــي اإلحداثيــات الكارتيزيــة و القطبيــة ،تطبيقــات علــى حركــة
المقذوفــات فــي أوســاط ممانعــة خطيــة ،مقاومــة الهــواء الرباعيــة .حركــة الشــحنات
فــي مجــال مغناطيســي منتظــم ،مركــز الكتلــة ،العــزم الــزاوي لعــدة جســيمات،
نظريــة الطاقــة و الشــغل ،طاقــة الجهــد و القــوى المحافظــة ،عالقــة التــدرج ،طاقــة
الجهــد المعتمــدة علــى الزمــن ،الطاقــة لنظــام خطــي فــي بعــد واحــد ،األنظمــة أحادية

البعــد فــي الفضــاءات اإلنحنائيــة ،القــوة المركزيــة ،طاقــة التفاعــل لجســيمين ،طاقــة
األنظمــة متعــددة الجســيمات ،مركــز الكتلــة و المراجــع النســبية ،معادلــة المــدار،
مــدارات كيبلــر ،مــدارات كيبلــر غيــر المرتبطــة ،تغييــر المــدار ،ميكانيــكا األطــر غيــر
القصوريــة ،المــد و الجــزر ،األطــر الدورانيــة و متجــه الســرعة الزاويــة ،قانــون نيوتــن
الثانــي لألطــر الدورانيــة ،القــوى الكاذبــة :الطــرد المركــزي و قــوى كوريوليــس ،قــوى
كوريوليــس و الســقوط الحــر ،بنــدول فوكــو ،تســارع كوريوليــس.

مخرجات المقرر:
•إيجــاد معــادالت الحركــة لألنظمــة الميكانيكيــة البســيطة فــي مرجــع إســناد قصــوري
فــي بعــد واحــد إلــى ثــاث ابعــاد بالنســبة لإلحداثيــات الكارتيزيــة و اإلنحنائيــة و حلهــا
بإســتخدام التكامــات.
•إســتنباط معــادالت الحركــة لألجســام فــي أوســاط إعاقــة خطيــة و تربيعيــة و التنبــأ
بمســاراتها
•التنبأ بحركة األجسام و بمساراتها عندما تكون تحت تأثير قوى مركزية

•معرفــة حــدود صالحيــة قوانيــن حفــظ العــزوم الخطيــة و الزاويــة و تطبيقهــا فــي حــل
مســائل حركة األجســام
•تحديــد العالقــة االساســية بيــن القــوى و الشــغل و أثرهــا فــي حفــظ الطاقــة
ا لميكا نيكيــة .
•إســتخدم قوانيــن حفــظ الطاقــة كبديــل لحــل مســائل الحركــة و مكافئتهــا لطــرق
الحــل الســابقة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Classical Mechanics by John R. Taylor, University Science Books, 2000, ISBN 189138922X (1-22- 891389-X).

قســـــم الفيـــــــــزيـــــــــــاء
Physics Department

16
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الفيزياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 231 :فيز

اسم المقرر :موجات و إهتزازات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :فيز  101 -ريض

أهداف المقرر:
يهــدف المقــرر الــى إعطــاء الطالــب خلفيــة فيزيائيــة ورياضيــة فــي اإلهتــزازات والموجــات وتطبيقاتهــا مناقشــة العديــدة للحــركات االهتزازيــة والموجيــة فــي إطــار فيزيائــي ورياضــي
موحــد .كمــا يهــدف المقررإلــى توجيــه الطالــب إلــى معرفــة المجــاالت التطبيقيــة المتعــددة لفيزيــاء األمــواج.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري  :الحركــة الدوريــة  ,االهتــزازات التوافقيــة ،الطاقــة الكليــة للحركــة
التوافقيــة البســيطة  ,االهتــزازات المضمحلــة  ,االهتــزازات القســرية  -االهتــزازات
القســرية والمخمــدة وتطبيقاتهــا ،االمــواج المنتشــرة ،تراكــب الحركــة التوافقيــة،

االمــواج الموقوفــة ،الضربــات ،األمــواج المســتعرضة فــي األســاك ,األمــواج
الطوليــة فــي القضبــان ,األمــواج الصوتيــة الطوليــة وتطبيقاتهــا فــي األعمــدة
الهوائيــة  ,تحليــل فوريــر  -تأثيــر دوبلــر

مخرجات المقرر:
•فهــم االساســيات الفيزيائيــة والرياضيــة لإلهتــزازات والموجــات وإلــى توحيــد
التبيانــات العديــدة للحــركات االهتزازيــة والموجيــة فــي إطــار فيزيائــي ورياضــي موحــد
•معرفــة الطالــب كيفيــة تفســير بعــض الظواهــر الموجيــة الموجــودة فــى الطبيعــة
علــى اساســى علمــى فيزيائــى رياضــى

•معرفــة الطالــب الهــم تطبيقــات فيزيــاء الحركــة الموجيــة المضمحلــة والقســرية فــى
دوائــر التيــار المتــردد لالســتفادة منهــا فــى العديــد مــن التطبيقــات العلميــة وخاصــة
فــى تصنيــع االدوات االلكترونيــة
•معرفــة الطالــب اهــم تطبيقــات تحليــل فورييــر وتحويــل فورييــر فــى تحويــل
الطاقــات الضوئيــة والحراريــة وغيرهــا الــى طاقــات كهربيــة يمكــن اســتقبالها علــى
اجهــزة الكمبيوتــر

الكتب المقررة والمراجع:
)(1) Vibrations and waves in Physics, Iain G. Main, Cambridge Uni Press, 3rd (1993
(2) The physics of vibrations and waves, H. J. Pain, Wiley, 6rd (2005).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 243 :فيز

اسم المقرر :الديناميكا الحرارية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :فيز

أهداف المقرر:
استعراض لمبدأ الطاقة الحرارية والشغل ودراسة قوانين الديناميكا الحرارية وأهم تطبيقاتها العملية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مفاهيــم أساســية فــي الحــرارة و الديناميــكا الحراريــة– اإلتــزان الحــراري و القانــون
الصفــري للديناميــكا الحراريــة– الغــازات المثاليــة – النظريــة الحركيــة للغــازات -
القانــون األول للديناميــكا الحراريــة -تطبيقــات علــى القانــون االول للديناميــكا
الحراريــة -العمليــة االيزوثرميــة –العمليــة االديباتيكيــة - -العمليــة العكســية والعمليــة
الغيــر قابلــة للعكــس -القانــون الثانــي للديناميــكا الحراريــة – اآلالت الحراريــة – اآلالت

المبــردة – دورة كارنــو – دورة اوتــو -معادلــة كالبيــرون للحــرارة الكامنــة وتطبيقاتهــا
 األنتروبــي – دوال الديناميــكا الحراريــة  -عالقــات ماكســويل و تطبيقاتهــا – تغيــرالحالــة  -القانــون الثالــث للديناميــكا الحراريــة -تطبيقــات علــى قوانيــن الديناميــكا
الحراريــة.

مخرجات المقرر:
•فهم قانون الغاز المثالى والنظرية الحركية للغازات

•إستيعاب قوانين الديناميكا الحرارية الثالث وفهم تطبيقاتها المختلفة

•استيعاب مفاهيم الفرق بين الطاقة الحرارية والشغل
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Equilibrium Thermodynamics by C.J. Adkins, 3rd ed, 1984, Cambridge University Press.
(2) Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, by H. Callen, 2nd ed, 1985, John Wiley & Sons Inc.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 212 :فيز

اسم المقرر :الميكانيكا التقليدية ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الرابع

المتطلب 211 :فيز

أهداف المقرر:
استكمال النظريات الخاصة بالديناميكا بمعاالجات رياضية متقدمة مثل معادالت أويلر-الجرانج و هاميلتون والتي تساعد في فهم الظواهر الفيزيائية وتطبيقاتها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•حســاب المتغيــرات ،معادلــة أويلر-الجرانــج و تطبيقاتهــا ،معــادالت الجرانــج لألنظمــة
غيــر المقيــدة ،األنظمــة المقيــدة ،كميــة الحركــة المعممــة و اإلحداثيــات المحذوفــة،
مضاعفــات الجرانــج و القــوى المقيــدة ،الحركــة الدورانيــة للجســم الجاســئ ،ممتــدد
القصــور الذاتــي ،محــاور القصــور الذاتــي الرئيســية ،الترنــح بفعــل العــزوم الضعيفــة،

معادلــة أويلــر ،زوايــا أويلــر ،المتذبذبــات المترابطــة و األنمــاط الطبيعيــة ،البنــدول
المــزدوج ،البنــدول الثالثــي المرتبــط ،ميكانيــكا هاميلتــون فــي بعــد واحــد وفــي عــدة
أبعــاد ،مــدارات الفضــاء الطــوري ،نظريــة ليوفيــل.

مخرجات المقرر:
•حل مسائل أساسية في الميكانيكا التقليدية فى اإلحداثيات المعممة
•إشتقاق قانون نيوتن الثاني عن طريق تطبيق مبدأ هاميلتون للفعل األدنى.

•فهــم و إســتيعاب معنــى القيــود و أنواعهــا ،اإلحداثيات-القوى-الطاقة-كميــة
الحركــة المعممــة.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Classical Mechanics by John R. Taylor, University Science Books, 2005, ISBN 189138922X
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 221 :فيز

اسم المقرر :كهرومغناطيسية ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الرابع

المتطلب 202 :فيز

أهداف المقرر:
اإللمام بالقواعد األساسية في الكهرومغناطيسية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري  :مراجعــة لجبــر المتجهــات و تحويالتهــا الخطيــة و الدورانيــة ،متجهــات
المجــال ،مراجعــة لحســاب التفاضــل للمتجهــات( :التــدرج ،التباعــد ،الــدوران ،قواعــد
الضــرب الجبــري ،التفاضــل الثانــي) ،مراجعــة حســاب التكامــل الخطــي ،الســطحي
و الحجمــي للــدوال المتجــه ،النظريــات األساســية للـــ ( :التفاضــل ،التباعــد ،التــدرج،
و الــدوران) ،اإلحداثيــات القطبيــة الكرويــة و األســطوانية ،دالــة دلتــا لديــراك فــي
بعــد و ثــاث أبعــاد ،تباعــد مربــع مقلــوب المســافة القطريــة ،نظريــة هيلمهولتــز،
قانــون كولــوم ،المجــال الكهربائــي ،توزيعــات الشــحن المســتمرة ،تباعــد و دوران
المجــال الكهربائــي ،خطــوط المجــال و الفيــض الكهربائــي ،نظريــة جــاوس و
تطبيقاتهــا ،الجهــد الكهربائــي ،جهــد توزيــع الشــحنات المحليــة ،الشــغل المبــذول
لتحريــك شــحنة ،الطاقــة لتوزيــع مــن الشــحن النقطيــة ،الطاقــة لتوزيــع مســتمر مــن
الشــحن  ،خــواص الموصــات و الشــحن التأثيريــة ،الشــحن الســطحية و القــوة علــى
الموصــل ،المكثفــات ، ،معادلــة بواســو ،معادلــة البــاس فــي بعــد و بعديــن و
ثــاث أبعــاد ،الشــروط الحديــة و نظريــة التفــرد ،نظريــة التفــرد الثانيــة للموصــات،
طريقــة الصــور للشــحن المحثوثــة علــى ســطح الموصــل و حســاب القــوة و الطاقــة،
المفكــوك المتعــدد القطبيــة و تقريــب الجهــد عنــد المســافات الكبيــرة ،جهــد أحــادي
و ثنائــي القطــب ،المجــال الكهربائــي لثنائــي القطبيــة الكهربائيــة ،اإلســتقطاب،

المجــال الكهربائــي للمــواد المســتقطبة ،ثنائــي القطبيــة المحثــوث و نظريــة
العــوازل ،الجزيئــات القطبيــة ،الشــحن المرتبطــة ،المجــال الكهربائــي فــي المــادة
و اإلزاحــة الكهربائيــة ،قانــون جــاوس فــي العــوازل ،الشــروط الحديــة ،خصائــص
العــوازل الخطيــة( :القابليــة الكهربائيــة ،الســماحية ،ثابــت العــزل) ،المســائل الحديــة
للعــوازل الخطيــة ،القــوة و الطاقــة فــي العــوازل ،المغناطيســية الســاكنة و قــوة
لورنتــز ،المجــال المغناطيســي و القــوة المغناطيســية ،قانــون بيــو -ســافار ،المجــال
المغناطيســي للتيــار المنتظــم ،التباعــد و الــدوران للمجــال المغناطيســي ،قانــون
أمبيــر و تطبيقاتــه ،متجــه الجهــد المغناطيســي ،الشــروط الحديــة للمغناطيســية
الســاكنة ،المفــوك المتعــدد القطبيــة لمتجــه الجهــد ،المجــال المغناطيســي فــي
المــواد الممغنطــة و المــواد غيــر الممغنطــة و المســايره و المــواد المغناطيســية
الحديديــة ،العــزم و القــوة علــى ثنائيــات القطبيــة المغناطيســية ،تأثيــر المجــال
المغناطيســي علــى المــدارات الذريــة ،التيــارات المرتبطــة ،المجــال المغناطيســي
فــي المــواد و المجــال المســاعد ،قانــون أمبيــر للمــواد الممغنطــة ،الشــروط الحديــة،
األوســاط الخطيــة و غيــر الخطيــة ،القابليــة المغناطيســية و النفاذيــة ،المغناطيســية
الحديديــة.

مخرجات المقرر:
•فهم أساسيات الكهرومغناطيسية.

•القدرة على التفريق بين مختلف المواد المغناطيسية و معرفة إستخداماتها

•تمييز بين مصادر المجال الكهربي و المجال المغناطيسي.
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Electrodynamics by David J. Griffiths, 3rd ed, 1999, Prentice Hall
(2) Rao, Nannapaneni N. (1994). Elements of engineering electromagnetics (4th ed.). Prentice Hall. ISBN 08-948746-13-.
(3) Tipler, Paul (1998). Physics for Scientists and Engineers: Vol. 2: Light, Electricity and Magnetism (4th ed.). W. H. Freeman. ISBN
16-492-57259-.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 235 :فيز

اسم المقرر :الضوء الفيزيائي

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3( 3

المستوى :الرابع

المتطلب 231 :فيز

أهداف المقرر:
دراسة بعض الظواهر الموجية في الضوء ودراسة تأثير المجاالت الكهربية والمغناطيسية على الخواص الضوئية للمواد
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•النظريــة الموجيــة للضــوء – تراكــب الموجــات – التداخــل الضوئــي لشــعاعين – أجهــزة
التداخــل الضوئــي لشــعاعين (ينــج – منشــور فرينيــل – مــرآة لويــد – مــرآة فرينيــل
المزدوجــة – جهــاز التداخــل الوتــدي – حلقــات نيوتــن – مقيــاس مايكلســون –
مقيــاس جامــن – مقيــاس مــاخ لســينتن) – التداخــل الضوئــي المتعــدد – مقيــاس
فابــري بيــروت – حيــود فرانهوفــر خــال شــق وشــقين ومتعــدد الفتحــات – محــزوز

الحيــود – حيــود فرينيــل خــال فتحــة متغيــرة األشــكال – اإلســتقطاب :باإلمتصــاص
واإلنعــكاس واإلنكســار المــزدوج – تفســيرهيجنز لإلســتقطاب – مقيــاس
اإلســتقطاب – التداخــل الضوئــي لألشــعة المســتقطبة – الظواهــر الكهروضوئيــة:
( تأثيــر كيــر  ،تأثيــر بوكليــت) – الظواهــر الضوئيــة المغناطيســية ( تأثيــر فــاراداي).

مخرجات المقرر:
•إعطــاء تفســيرات ومعانــي فيزيائيــة للظواهــر الضوئيــة التــي تتعلــق بكونيــة الضــوء
و التداخــل والحيــود واألســتقطاب.

•حــل مســائل أساســية تتعلــق بالظواهــر الضوئيــة المختلفــة كالتداخــل والحيــود
واألســتقطاب.
•القدرة على التفكير في أسخدام الظواهر الضوئية فى الحياة العملية.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Fundamentals of OPTICS, Jenkins F. A. and H. E. White, McGraw-Hill book company
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 203 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الرياضية ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الرابع

المتطلب 201 :ريض

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر الــى أن يلــم الطالــب بالمفاهيــم األساســية للجبــر الخطــى ،بمــا فــى ذلــك جبــر المصفوفــات بــكل أركانــه ،وأن يجيــد إجــراء التحويــات الخطيــة واســتخراج القيــم
والمتجهــات الذاتيــة للمصفوفــات باإلضافــة إلــى الفضــاءات المتجهــة و نظريــات التكامــل.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المحــددات؛ المصفوفــات؛ حــل المعــادالت الخطيــة بالمصفوفــات؛ حــل المعــادالت
التفاضليــة بالمصفوفــات؛ تطبيقــات علــي حركــة الجســم الجاســئ ألدورانــي؛ جبــر
المتجهــات ،ضــرب المتجهــات ،متجــه الموقــع ،متجــه اإلزاحــة ،تحويــل المتجهــات،

التــدرج ،التباعــد ،اإللتفــاف ،مؤثــر البــاس ،التكامــل الخطــي و الحجمــي ،نظريــة
جــاوس ،نظريــة ســتوك ،نظريــة جريــن ،المحــاور القطبيــة الكرويــة ،المحــاور
اإلســطوانية.

مخرجات المقرر:
•اإللمــام بالمفاهيــم والطــرق الرياضيــة المتقدمــة التــي تســاعده فــي دراســة وفهــم
الموضوعــات الفيزيائيــة المتطــورة
•التعرف على طرق حل المشكالت والتدريبات والقيام بحساباتها

•كيفية التعبير عن المسائل الفيزيائية بطريقة رياضية صحيحة
•تطوير التفكير الذهني لدى الطلبة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyszing, John Wiely and Sons, 1988.
(2) Introduction to Electrodynamics by David J. Griffiths, 3rd ed, 1999, Prentice Hall
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 302 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الرياضية ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الخامس

المتطلب 203 :فيز

أهداف المقرر:
إعطاء الطالب خلفية رياضية تتضمن طرق األعداد المركبة فى حل بعض المسائل الفيزيائية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اإلعــداد المركبــة ؛ الــدوال التحليليــة -النهايــات و اإلتصال-معــادالات كوشــى و
ريمــان؛ الــدوال األوليــة؛ تكامــل الــدوال المركبــة -تكامــل المســار -اإلســتقاللية عــن
المســار-نظرية كوشــى للتكامــل -حــدود الــدوال التحليليــة؛ التمثيــل المتسلســل

للــدوال التحليليــة ،نظريــة المتبقــي؛ الراســم الشــكلي -التغيريــة معادلــة البــاس-
إعتبــارات هندســية -تحويــات اإلزدواج الخطــى -تحويــل شوارتز-كريســتوفل.

مخرجات المقرر:
•حل مسائل فيزيائية باستخدام التحليل المركب
•إعطــاء تفســيرات ومعانــي الــدوال التحليليــة و الــدوال البســيطة (تفســير معانــي
معــادالت كوشــي-ريمان ،نظريــة كوشي-جورســات ،وجــود كميــات فرعيــة للدالــة
اللوغاريتميــة و غيرهــا مــن الــدوال).

•فهــم و إســتيعاب كيفيــة إســتخدام التكامــل الكونتــوري لحســاب تكامــات حقيقيــة
و كذلــك إســتخدام نظريــة المتبقــي.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبادئ التحليل المركب ،محمود كتكت ،دار جهينة ،عمان ،األردن2001 ،
(2) Fundamentals of Complex Analysis, E.B. Saff and A.D. Snider, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey 1993
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 321 :فيز

اسم المقرر :كهرومغناطيسية ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الخامس

المتطلب 221 :فيز

أهداف المقرر:
إعطاء الطالب معلومات في أساسيات اإلشعاع الكهرومغناطيسى وقوانين الحفظ المختلفة و استنباط قوانين الضوء باعتباره موجة كهرومغناطيسية .
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•القــوة الدافعــة الكهربائيــة ،قانــون أوم ،القــوة الدافعــة الكهربائيــة المتحركــة،
الحــث الكهرومغناطيســي ،قانــون فــاراداي ،المجــال الكهربائــي الحثــي ،الملــف
الحثــي ،الطاقــة المختزنــة فــي المجــال المغناطيســي ،قانــون أمبيــر المعــدل،
معــادالت ماكســويل فــي الفــراغ و المــادة ،الشــروط الحديــة ،قوانيــن الحفــظ و
معادلــة اإلســتمرارية ،نظريــة بوينتنــج ،قانــون نيوتــن الثالــث فــي الكهروديناميــكا
و كميــة الحركــة ،ممتــد اإلجهــاد لماكســويل ،حفــظ كميــة الحركــة و العــزم الــزاوي
و الموجــات الكهرومغناطيســية فــي بعــد واحــد ،المعادلــة الموجيــة ،الموجــات
الجيبيــة ،الشــروط الحديــة :اإلنعكاســية و النفاذيــة ،اإلســتقطاب ،إنتشــار الموجــات
الكهرومغناطيســية فــي الفــراغ ،الموجــات المســتوية وحيــدة اللــون ،الطاقــة و
كميــة الحركــة المحمولــة فــي الموجــات الكهرومغناطيســية ،إنتشــار الموجــات

الكهرومغناطيســية فــي المــادة ،اإلنتشــار فــي األوســاط الخطيــة ،اإلنعكاســية و
النفاذيــة للســقوط العمــودي ،اإلنعكاســية و النفاذيــة للســقوط المائــل ،اإلمتصاص
و التبــدد ،الموجــات الكهرومغناطيســية فــي الموصــات ،اإلنعــكاس مــن علــى
ســطح الموصــل ،الســماحية المعتمــدة علــى التــردد ،الموجــات الموجهــة و موجهــات
ً
كهربيــا فــي الموجهــات المســتطيلة ،خطــوط
الموجــات ،الموجــات المســتعرضة
النقــل المحوريــة ،اإلشــعاع الكهرومغناطيســي لثنائــي القطبيــة الكهربائيــة ،اإلشــعاع
الكهرومغناطيســي لثنائــي القطبيــة المغناطيســية ،اإلشــعاع الكهرومغناطيســي
لمصــدر اختيــاري ،قــدرة اإلشــعاع الكهرومغناطيســي لشــحنة نقطيــة ،تفاعــل
اإلشــعاع مــع المــواد.

مخرجات المقرر:
•حــل مســائل أساســية فــي الكهرمغناطيســية والتــى تتعاطى مع بعــض الموضوعات
مثل الشــروط الحدية و ممتدات ماكســويل.

فــي الكهرومغناطيســية و إرجــاع قوانيــن اإلنعــكاس و اإلنكســار للضــوء للخصائــص
الكهربيــة و المغناطيســية المصاحبــة لــه).

•إعطــاء تفســيرات ومعانــي فيزيائيــة للمعــادالت و النتائــج الرياضيــة (تفســير معانــي
متجــه بوينتنــج ،ممتــدات ماكســويل ،و شــرح كيفيــة تحقيــق قانــون نيوتــن الثالــث

•فهــم و إســتيعاب معنــى قوانيــن حفــظ الشــحنة  ،الطاقــة و كميــة التحــرك فــي حالــة
و جــود مجاالت كهرومغناطيســية.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Electrodynamics by David J. Griffiths, 3rd ed, 1999, Prentice Hall.
(2) Rao, Nannapaneni N. (1994). Elements of engineering electromagnetics (4th ed.). Prentice Hall. ISBN 08-948746-13(3) Tipler, Paul (1998). Physics for Scientists and Engineers: Vol. 2: Light, Electricity and Magnetism (4th ed.). W. H. Freeman. ISBN
16-492-57259-
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 350 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الحديثة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الخامس

المتطلب 235 :فيز

أهداف المقرر:
شــرح المفاهيــم االساســية فــى الفزيــاء الحديثــة مثــل الســلوك الجســيمي للموجــات الكهرومغناطيســية والســلوك الموجــي للجســيمات ،اإللمــام بالنظريــة الكميــة ،اإللمــام
بتركيــب الــذرة وخواصهــا فــي النظريــات الحديثــة ،اإللمــام بمبــدأ النظريــة النســبية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•النظريــة النســبية الخاصــة :انتشــار الموجــات (صــوت ،ضــوء فــى الوســط ) -تجربــة
ميكلســون -مورلــى ،تحويــات جاليلــي– التناقضــات التــى صاحبت تطبيــق تحويالت
جالليــان -فــروض نظريــة اينشــتين  -تحويــات لورنتــز  /أينشــتين – ظواهــر :انكمــاش
الطــول  /تأخيــر الوقــت  /زيــادة الكتلــة  -الكتلــة والطاقــة – تطبيقات.الســلوك
الجســيمى للموجــات الكهرومغناطيســية :ظاهــرة التأثيــر الكهروضوئــي -تفســير
اشــعاع الجســم االســود (نمــوذج رايلــى جينز،نمــوذج بالنــك ،نمــوذج اينشــتين)–
ظاهــرة كومبتــون -االشــعة الســينية .الســلوك الموجيــى للجســيمات :فــرض دي

برولــي – تجربــة ديفزيــون و جرمر–الميكروســكوب األلكترونــي  -مبــدأ عــدم التأكــد
لهيزنبــرج  -أساســيات ميكانيــكا الكــم .تركيــب الذرة:الخصائــص الذريــة – نمــوذج
طمســون -نمــوذج راذرفــورد للنــواة الذريــة –بعثــرة جســيمات الفــا علــى غشــاء
الذهــب -الطيــف الــذرى الخطــى .الطيــف المتصــل -طيــف االنبعــاث واالمتصــاص-
طيــف الهيدروجيــن– نمــوذج بــور لتفســير طيــف الهيدروجيــن -نمــوذج ســمرفيلد-
تجربــة فرانــك هيرتز-الحركــة المغزليــة لاللكتــرون

مخرجات المقرر:
•فهم حدود تطبيق الميكانيكا التقليدية
•فهم واســتيعاب التجارب االساســية للســلوك الجسيمي لإلشعاع الكهرومغناطيسى
والســلوك الموجي للجســيمات والتى أدت بدورها الى إكتشــاف ميكانيكا الكم.
•فهم وإستيعاب النظريات والتجارب العملية التى أدت الى إكتشاف نواة الذرة

•فهــم وإســتيعاب النظريــات والتجــارب العمليــة التــى ادت الــى اكتشــاف الطيــف
الــذرى
•فهــم وإســتيعاب التجــارب العمليــة والتناقضــات الفيزيائيــة التــى أدت إلــى إكتشــاف
النظريــة النســبية
•حل المسائل لكل ماسبق وان يكون قادرا على اعطاء تفسير فيزيائى لها

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Modern Physics K. Krane, Wiley, 2000
(2) Modern Physics for engineers, J. singh, Wiley-VCH, 2004
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 339 :فيز

اسم المقرر :مختبر بصريات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+0(2

المستوى :الخامس

المتطلب 235 :فيز

أهداف المقرر:
إكساب الطالب المهارة التجريبية للتعرف على الظواهر الموجية (التداخل الحيود االستقطاب) بصورة عملية مع التدريب على التعامل مصدر اشعة الليزر.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

-

 100درجة

وصف محتويات المقرر العملي:
•تحليــل الطيــف الــذرى بالمنشــور (االســبكتروميتر)  ,تجربــة شــقي ينــج  ,منشــورا
فرينيــل  ,مــرآة فرينيــل المزدوجــة  ,حلقــات نيوتــن  ,مقيــاس ميكلســون  ,مقيــاس
مــاخ تســيندر  ,الحيــود خــال شــق  ,الحيــود خــال شــقين  ,محــزوز الحيــود  ,مقيــاس

آبــى  ,مقيــاس االســتقطاب  ,قانــون التربيــع العكســي لإلشــعاع الضوئــي ومعامــل
امتصــاص الضــوء فــي الزجــاج ،دراســة إســتقطاب الضــوء.

مخرجات المقرر:
•فهم االسس العملية للتفريق بين تداخل جبهة الموجة وتداخل تقسيم السعة
•فهم واستيعاب التجارب االساسية فى التداخل الضوئى.

•فهــم واســتيعاب االســس العمليــة لرصــد ظاهــرة حيــود االشــعة الضوئيــة عنــد
مرورهــا فــى فتحــات ضيقــة ورصــد طيــف محــزوز الحيــود.
•فهم واستيعاب التجارب العملية المصاحبة الستقطاب الضوء

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Raymond A. Serway - Emeritus, Physics for Scientists and Engineers, 6th Edition, 2004
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 329 :فيز

اسم المقرر :مختبر كهرومغناطيسية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+0(2

المستوى :السادس

المتطلب 221 :فيز

أهداف المقرر:
إعطاء الطالب مهارات في التطبيق التجريبي لقوانين ونظريات الكهرومغناطيسية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعييــن الشــحنة النوعيــة  -قيــاس القــوة المغناطيســية المتولــدة فــى ســلك يمــر
بــه تيــار كهربــى  -تحقيــق قانــون بيــوت و ســافرت –– تحقيــق قانــون فــاراداى –

المحــوالت الكهربيــة -المولــدات الكهربيــة – المحــركات -دوائــر الرنيــن- ،قيــاس العــزم
المغناطيســي لقضيــب ممغنــط  -ملفــات هلمهولتــز -الحــث المغناطيســي.

مخرجات المقرر:
•أكتساب المهارات العملية فى توصيل التجارب وإجرائها

•فهــم التطبيقــات المختلفــة لنظريــات الكهرومغناطيســية وكيفيــة تطبيقاهــا فــى
المجــاالت الصناعيــة واالجهــزة أاللكترونيــة

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الفيزيــاء للعلمييــن والمهندســين  :ريمونــد أ ســيرواى  ,روبــرت ج  .بكتــر  ,جــون و  .جيويــت ؛ ترجمــة محمــد محمــود عمــار  ,طــه زكــى ســكر  ,صــاح كامــل اللبنــى ؛مراجعــة
أحمــد أميــن حمــزة  ,محمــد محمــود عمــار  ,محمــد عبــد الفتــاح مبــروك ،دار المريــخ للنشــر ج 2و ج3
(2) Raymond A. Serway - Emeritus, Physics for Scientists and Engineers, 6th Edition, 2004.
(3) G.G.Skitek.S.V.Marshall, Electromagnetic Concepts and Application, Prentice Hall
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 303 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الرياضية ()3

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :السادس

المتطلب 302 :فيز

أهداف المقرر:
دراســة خــواص المعــادالت التفاضليــة الخطيــة و المتجانســة مــن الرتبــة الثانيــة و إيجــاد حلولهــا مــع التركيــز علــى معــادالت الــدوال الخاصــة و التــي لهــا تطبيقــات واســعة فــي
جميــع افــرع الفيزيــاء.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•طريقــة المتسلســات لحــل المعــادالت الخطيــة؛ نظريــة فوخــس ،الحــل الثانــي ،دوال
الجنــدر؛ دوال هيرمــت؛ دوال الجيــر؛ دوال بيســل بانواعهــا؛ متسلســات فوريــر؛

تحويــات فوريــر وتطبيقاتهــا؛ تحويــات البــاس وتطبيقاتهــا؛ نظريــة القيــم الذاتيــة
(المميــزة)؛ المعــادالت التفاضليــة ذات القيــم الحديــة.

مخرجات المقرر:
•تحديــد نقــاط التفــرد بأنواعهــا للمعــادالت التفاضليــة الخطيــة و المتجانســة مــن
الرتبــة الثانيــة و إيجــاد حليهــا بإســتخدام متسلســات القــوى.

•القــدرة علــى كتابــة الــدوال بمعلوميــة الــدوال الخاصــة و الناتجــة عــن حــل المعــادالت
ذاتيــة الترافــق عنــد نفــس الشــروط الحديــة.

•معرفــة الخصائــص الرياضيــة الهامــة لــدوال ليجنــدر ،بيســل ،هيرميــت ،و الجيــر و
نوعيــة األنظمــة  -فيزيائيـ ًـا و هندسـ ً
ـيا -التــي تعطــي هــذه الــدوال و كيفيــة تطبيقهــا
لحــل هــذه األنظمــة

•إيجاد الحل الرياضي الكامل ألنظمة فيزيائية بشروط حدية.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Mathematical methods for physicists, by George Arfken and Hans Weber, 6th ed, Harcourt academic press, USA, 2004
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 342 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء اإلحصائية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :السادس

المتطلب 243 :فيز

أهداف المقرر:
يهدف المقرر إلى إعطاء الطالب أساسيات التعامل مع األنظمة عديدة الجسيمات و قياس كمياتها الفيزيائية باستخدام الطرق اإلحصائية الكالسيكية و الكمية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اإلحتماليــة  ،المتغيــر العشــوائي المنفــرد  ،بعــض التوزيعــات االحتماليــة الهامــة ،
المتغيــرات العشــوائية المتعــددة ،مجمــوع المتغيــرات العشــوائية و نظريــة الحــدود
المركزيــة  ،قواعــد األعــداد كبيــرة  ،اإلنتروبــي  ،والنظريــة الحركيــة للغــازات  ،توزيــع
ماكســويل لســرعات جزيئــات الغــاز وتطبيقاتهــا ؛ دالــة توزيــع الطاقــة للجزيئــات؛
نظريــة ليوفيــل  ،خصائــص اإلتــزان  ،التجميــع الميكرونــي األساســي  ،النظــام ثنائــي
المســتويات  ،الغــاز المثالــي  ،خلــط اإلنتروبــي وتناقــض جيبــس  ،التجميــع األساســي

مــع األمثلــة ،تجميــع جيبــس األساســي ،التجميــع االساســي الكبيــر ،ميكانيــكا الكــم
اإلحصائيــة  ،توزيــع ماكســويل بولتزمــان  ،توزيــع بــوز آينشــتاين ،توزيــع فيرمــي-
ديــراك ،إهتــزاز البلــورة و غــاز الفونــوات  ،إشــعاع الجســم األســود  ،كــم الحــاالت
المجهريــة ،كــم الحــاالت فــوق المجهريــة  ،الغــازات المثاليــة الكميــة ،فضــاء هلبــرت
للجســيمات المتماثلــة ،صياغــة التجميــع األساســي ،صياغــة التجميــع األساســي
الكبيــر ،غــاز فيرمــي المتحاطــط ،الغــاز البوزونــي المتحاطــط

مخرجات المقرر:
•التعامل مع النظم اإلحصائية التي تحتوي على عدد كبير من الجسيمات
•أن يكــون الطالــب قــادر علــى التفريــق بيــن التجمعــات الدقيقــة و التجمعــات الكبيــرة
القياسية.

•القــدرة علــى اســتخدام أو تطبيــق التوزيعــات اإلحصائيــة المختلفــة تقليديــة أو كميــة
لحــل مســائل األنظمــة الحراريــة.
•اكتســاب المهــارات الرياضيــة المتصلــة بطــرق العــد  ،تقريــب ســتيرلينغ  ،طريقــة
مضاعفــات الغرانــج  ،وتحويــل الجمــع إلــى التكامــل  ،التكامــات التــي تنطــوي علــى
توزيــع فيرمــي -ديــراك وتوزيعــات بــوز -آينشــتاين.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Statistical Physics, F. Mandl, John Wiley and Sons, 2000
(2) Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, Reif F. Mc Graw-Hill, Int. (1985).
(3) Introduction to Modern Statistical Mechanics, D. Chandler, Oxford University Press, 1987
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 357 :فيز

اسم المقرر :ميكانيكا الكم ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :السادس

المتطلب 212 :فيز  350 -فيز

أهداف المقرر:
إعطاء الطالب مفاهيم أساسية في ميكانيكا كم الجسيم الواحد تتضمن معاني سعة اإلحتمالية و التداخل و التعرف على وصفها الرياضي األساسي.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة بعــض التجــارب األساســية فــي الفيزيــاء الحديثــة ،حــدود الفيزيــاء الكالســيكية
و الحاجــة إلــى ميكانيــكا الكــم ،الحــزم الموجيــة و مبــدأ الالتحديــد ،معادلــة شــرودنجر
للجســيم الحــر ،عالقــة اإلســتمرارية ،تمثيــل المتغيــرات الديناميكيــة وحســاب القيــم
المتوقعــة ،معادلــة شــرودنجر لجســيم تحــت تأثيــر جهــد فــي بعــد واحــد ،تمثيــل
المتغيــرات الديناميكيــة وحســاب القيــم المتوقعــة فــي فضــاء كميــة الحركــة،
العالقــات اإلبداليــة ،المؤثــرات الهيرميشــية ،المؤثــرات الخطيــة ،نظريــة التمــام و
العالقــات المتعامــدة ،معادلــة شــرودنجر فــي ثــاث أبعــاد ،الفرضيــات األساســية
فــي ميكانيــكا الكــم ،جســيم فــي بئــر النهائــي ،نظريــة المفكــوك الطيفــي ،التماثــل،

ثوابــت الحركــة وقوانيــن الحفــظ ،الــدوال المميــزة لكميــة الحركــة و الجســيم الحــر،
الجهــود فــي بعــد واحــد( :جهــد العتبــة ،جهــد البئــر المتناهــي عنــد حالتــي التشــتت
و اإلرتبــاط ،حاجــز الجهــد ،جهــد دالــة دلتــا عنــد حالتــي التشــتت و اإلرتبــاط( ،الحركــة
التوافقيــة البســيطة ،المعادلــة المميــزة للحركــة التوافقيــة البســيطة ،المؤثــرات
الدرجيــة و تمثيــل المتغيــرات الديناميكيــة ،معادلــة شــرودنجر فــي ثــاث أبعــاد فــي
نظــام المحــاور الكارتيزيــة ،معادلــة شــرودنجر فــي ثــاث أبعــاد فــي نظــام المحــاور
اإلنحنائيــة ،العــزم الــزاوي و دوالــه المميــزة ،جمــع العــزوم الزاويــة ،الجهــود المركزيــة.

مخرجات المقرر:
ً
ً
عمومــا للجســيم المنفــرد
خصوصــا و المعــادالت المميــزة
•حــل مســائل شــرودنجر
فــي بعــد واحــد و ثــاث أبعــاد.

•إســتيعاب معنــى التداخــل الناتــج عــن جمــع ســعات اإلحتماليــة و أثــر ذلــك فــي
تفاعــات األنظمــة المجهريــة.

•إعطــاء تفســيرات ومعانــي فيزيائيــة للمعــادالت و النتائــج الرياضيــة (تفســير معانــي
المؤثــرات ،الدالــة الموجيــة ،تمثيــل الحــاالت بإســتخدام عــدة أساســيات ،و عالقــة
عــدم التحديــد لهايزنبــرج للظواهــر الكميــة).
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Quantum Physics, Stephen Gasiorowicz, 3rd ed, John Wiley & sons 2003
(2) Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffiths, 2nd ed, Pearson Education 2005.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 359 :فيز

اسم المقرر :مختبر الفيزياء الحديثة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+0(2

المستوى :السادس

المتطلب 350 :فيز

أهداف المقرر:
ً
عمليا.
زيادة مدى استيعاب الطالب للنظريات الحديثة برؤية وقياس بعض الظواهر التي تؤكد هذه النظريات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الخــواص المميــزة للموجــات الميكروويفيــة ،تجربــة فرانــك هيرتــز ،قانــون
إســتيفان لإلشــعاع الحــراري ،مقيــاس التداخــل الضوئــي لفابــرى بيــروت ،تأثيــر
كيــر الكهروضوئــي ،تعييــن ثابــت بالنــك مــن خــال دراســة الظاهــرة الكهروضوئيــة

بأســتخدام الجهــاز المدمــج ،تأثيــر فــاراداى الضوئــى المغناطيســي ،متسلســلة بالمــر
وتعيــن ثابــت ريدبيــرج ،تجربــة زيمــان العاديــة.

مخرجات المقرر:
•إجراء التجارب المختلفة في الفيزياء الحديثة.
•إبتــكار بعــض الوســائل التــى يمكــن بهــا التحقــق مــن الظواهــر الفيزيائيــة فــي الفيزيــاء
الحديثة.

•فهــم األســاليب المتبعــة للتحقــق العملــي مــن الظواهــر الفيزيائيــة فــي الفيزيــاء ال
حديثــة.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Experiments in Modern Physics, Second Edition, by Adrian C. Melissinos (Author) and Jim Napolitano (Author), Jeremy Hayhurst
(Editor), Academic Press, 84 Theobald’s Road London WC1X8RR, UK, 2003.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 471 :فيز

اسم المقرر :فيزياء الجوامد ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :السابع

المتطلب 357 :فيز

أهداف المقرر:
دراســة الخصائــص المختلفــة للمــواد والتعــرف علــى أهميــة هــذه المــواد الســتخدامها فــي العديــد مــن المجــاالت و إعطــاء الطالــب فكــرة عامــة عــن التركيــب البلــوري فــي المــواد
الصلبــة ودراســة كيفيــة التوصيــل الحــراري والكهربــي فــي المــواد الصلبــة وتفســيرها علــى النظريــات المختلفــة  .وكذلــك التركيــب الفيزيائــي للمــواد العازلــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الحــاالت المختلفــة للمــادة  -تصنيــف الجوامــد  -التركيــب البلوري للجوامد (شــبيكات
برافيــس ،قرائــن ميلــر)– طــرق تعييــن التركيــب البلــورى (حيــود االشــعة الســينية
و حيــود النيترونــات وااللكترونــات) – العيــوب البلوريــة – الترابــط البلــورى (القــوة
الذريــة البينيــة  ،انــواع الروابــط البلوريــة)  -طــرق إنمــاء البلــورات  -ديناميــكا الشــبيكة
(انمــاط اهتــزازات الشــبيكة والفونونــات) – الخــواص الحراريــة للعــوازل (الســعة

الحراريــة :النمــوذج التقليــدى ،نمــوذج أينشــتاين  ،نمــوذج ديبــاي – التوصيليــة
الحراريــة للعــوازل :إعتمــاد التوصيليــة الحراريــة للعــوازل علــى درجــة الحــرارة)  -نظريــة
اإللكتــرون الحر(النمــوذج التقليــدى للاللكتــرون الحــر ،توزيــع ماكســويل بولتزمــان
غــاز فيرمــى لاللكترونــات الحــرة – توزيــع فيرمــى ديــراك )  -نظريــة الشــرائط ( نظريــةالنطــاق ونظريــة الترابــط المحكــم).

مخرجات المقرر:
•فهــم الفــرق بيــن المــواد الصلبــة المتبلــرة والغيــر متبلــرة واســتيعاب شــبيكات برفيــه
المختلفــة التــى تصــف التركيــب البلــورى للجوامــد

•أســتيعاب الخــواص الحراريــة والكهربيــة للجوامــد الموصــل منهــا والعــازل وفهــم
النظريــات المختلفــة لتفســيرها

•أكتساب خبرة فى استخدام حيود االشعة السينية فى تعيين التركيب البلورى
الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبــادئ فيزيــاء الجوامــد. ...د .فــوزي غالــب عــوض ود .خضــر محمــد الشــيباني ود .عــادل مجــذوب حســيب ،مطبوعــات عمــادة شــؤو ن المكتبــات ،جامعــة الملــك
ســعود -الريــاض 1412هـــ1992 -م
(2) Elementary Solid State Physics, M. A. Omar, Addison Wesely, 1993
(3) Introduction to Solid State Physics, C. Kittel, John Wiley, 2004

قســـــم الفيـــــــــزيـــــــــــاء
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 481 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء النووية ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :السابع

المتطلب 350 :فيز

أهداف المقرر:
التعرف على خواص أنوية الذرات ودراسة خصائص النشاط األشعاعي و اساسيات تفاعل األشعاعات النووية مع المواد
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الخــواص األساســية للنــواة :مكونــات النــواة  -تعييــن الشــحنة ونصــف القطــر
والكتلــة للنــواة عمليــا – طافــة الترابــط النــووى ،النشــاط االشــعاعي الطبيعــى
 :قانــون االنحــال – االســتقرار النــووى -النشــاط االشــعاعى ونظريــة التحــول-
السالســل االشــعاعية ،ظاهــرة النشــاط االشــعاعي االصطناعــي  :اكتشــاف االنويــة
المشــعة اصطناعيــا  -العناصــر بعــد اليورانيــوم .تفاعــل االشــعاع مــع المــادة -:تفاعــل
الجســيمات الثقيلــة -تفاعــل االلكترونــات الخفيفــة –تفاعــل اشــعة جامــا مــع المــادة-
تفاعــل النيوترونــات مــع المــادة .أجهــزة قيــاس ورصــد األشــعاع :الكواشــف الغازيــة-

الكواشــف الوميضيــة -كواشــف أشــباة الموصــات التفاعــات النوويــة  :التفاعــات
المســتحثة بواســطة أشــعة جامــا -التفاعــات المســتحثة بواســطة جســيمات ألفــا-
التفاعــات المســتحثة بواســطة البروتونــات – تفاعــات النيوترونــات مــع األنويــة
المختلفــة .األنشــطار النــووي  :اكتشــاف االنشــطار النــووي  -نظريــة االنشــطار.
األندمــاج النــووي :تولــد الطاقــة فــي النجــوم – التحكــم فــي التفاعــات النوويــة
الحراريــة

مخرجات المقرر:
•التعــرف علــى الخــواص االساســية للنــواة مثــل الكتلــة والحجــم ونصــف القطــر
واطاقــة الترابــط النــووى ووحــدات قياســهم

•فهــم و إســتيعاب التفاعــات كيفيــة تفاعــل االشــعاع مــع المــادة واالنــواع المختلفــة
للتفاعــات المســتحثة بواســطة الفــا والبروتونــات والنيوترونــات وجامــا

•التعــرف علــى ظاهــرة النشــاط االشــعاعى الطبيعــى والصناعــى وتحلــل الفــا وبيتــا
واالنــواع المختلفــة لطــرق قيــاس ورصــد االشــعاع

•التعرف بشكل مبسط على ظاهرة االنشطار النووى وتولد الطاقة فى النجوم

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الفيزياء النووية أحمد الناغى دار الفكر العربى 2001
(2) Introductory to nuclear physics , Wong , S .S M, Printice Hall , 1990
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 422 :فيز

اسم المقرر :إلكترونيات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :السابع

المتطلب 202 :فيز

أهداف المقرر:
دراسة خواص واستخدامات األنواع المختلفة من مكونات أشباه الموصالت واإللمام بدوائر المضخمات والدوائر الرقمية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الكترونيــات تماثليــة (ســاعتان فــي األســبوع)  :الوصلــة الثنائيــة  : P-Nتطبيقــات
علــى الوصلــة الثنائيــة (التقويــم نصــف الموجــي والموجــي الكامــل ،مضاعفــات
الجهــد ،المقلمــات والمحــددات)  -ثنائــي زينــر وتطبيقاتــه  -ترانزســتور تأثيــر المجــال
 : JFETطــرق تحييــز الترانزســـورمع دوائــر التضخيــم -الترانزســتور ثنائــي الوصلــة
 : BJTطــرق تحييــز الترانزســـور ثنائــي الوصلــة مــع دوائــر التضخيــم– مضخــم
الفــروق – المضخــم التشــغيلي المثالــي– مقدمــة عــن التغذيــة الخلفيــة – الهــزازات
والمذبذبــات .الكترونيــات رقميــة (ســاعة فــي األســبوع)  :النظــم العدديــة -البوابــات
المنطقية–تبســيط الدوائــر المنطقيــة  -القالبــات – مســجالت اإلزاحــة – العــدادات-
معلومــات عــن الذاكــرة .الجــزء العملــي (ســاعتان فــي األســبوع) تطبيقــات علــى

الوصلــة الثنائيــة  P-Nو ثنائــي زينــر (التقويــم نصــف الموجــي ،التقويــم الموجــي
الكامــل ،المقلمــات والمحــددات ،منظــم الجهــد مــع تغيــر الدخــل أو الحمــل)-
المضخمــات الترانسيســتورية :ترانســيزتور تأثيــر المجــال و ترانزســتور ثنائــي الوصلــة
 تطبيقــات علــى المضخــم التشــغيلي( 741أو غيــره) (المضخــم العاكــس – المضخــمالالعاكــس  -المرشــحات الفعالــة مــن الدرجــة األولــى – مذبــذب قنطــرة وايــن -الهــزاز
عديــم اإلســتقرار) .نصــف الجامــع والجامــع الكامــل ( مثــال ( 7483-القالبــات ( مثــال
( 7474--7476مســجالت اإلزاحــة (مثــال  -)74194--7495العــدادات (مثــال 7493
و .)74193

مخرجات المقرر:
•على تحليل و تركيب الدوائر اإلكترونية األساسية سواء التماثلية أو الرقمية
•التعرف على وظيفة الدوائر اإللكترونية التي يتعرض لها

•إظهــار مهــارات فــي حيــن اجــراء التجــارب المختبريــة مــن خــال اســتخدام أجهــزة حديثــة
و برامــج تصميم.

•مقارنة الدوائر التماثلية و الرقمية من خالل السهولة والدقة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Microelectronic circuits,Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith. Oxford University Press NewYork 2004
(2) 2Fundamentals of Digital Electronics, by Professor Barry Paton, Dalhousie University. National Instruments Corporation 1998
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Physics Department

34
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الفيزياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 457 :فيز

اسم المقرر :ميكانيكا الكم ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :السابع

المتطلب 357 :فيز

أهداف المقرر:
إعادة صياغة ميكانيكا الكم بصورة جبرية تجريدية و تطبيقها لوصف أنظمة فيزيائية واقعية مع توظيف طرق تقريبية لحل أنظمة تفاعل معقدة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مختصــرات ديــراك ،جبــر متجهــات فضــاء هيلبــرت ،إعــادة صياغــة الميكانيــكا
الموجيــة و طــرق المؤثــرات بنظــرة مختصــرة ،العالقــات التبادليــة للزخــم الــزاوي،
مؤثــرات الرفــع والخفــض للزخــم الــزاوي ،المفكــوك الطيفــي بطريقــة مجــردة،
تمثيــل مؤثــرات الزخــم الــزاوي بالمصفوفــات ،العالقــات العامــة فــي ميكانيــكا
المصفوفــات ،الحــاالت المميــزة للــدوران المغزلــي ½ ،العــزوم المغناطيســية
للجســيمات ذات الــدوران المغزلــي ½ ،جمــع حركتيــن مغزلتيــن ،جمــع المغــزل ½

مــع الزخــم الــزاوي المــداري ،نظريــة اإلضطــراب المســتقلة عــن الزمــن و إزاحــات
الطاقــة  ،نظريــة اإلضطــراب المتحاطــة ،أثــر ســتارك ،اإلنقســامات فــوق الدقيقــة،
طريقــة المتغيــرات وتطبيقاتهــا ،تقريــب  ،WKBنظريــة اإلضطــراب المعتمــدة علــى
الزمــن ،تفاعــل الجســيم المشــحون مــع المجــال الكهرومغناطيســي ،النظــام ثنائــي
الحــاالت ،إنبعــاث وإمتصــاص اإلشــعة ،اإلنبعــاث الذاتــي  ،معــدل اإلنتقــاالت ،
قاعــدة اإلختيــارات  ،نظريــة التشــتت ،تحليــل الموجــات الجزئيــة ،تقريــب بــورن.

مخرجات المقرر:
•إســتخدام متجهــات فضــاء هلبــرت بطريقــة جبريــة تجريديــة لوصــف الحــاالت
الفيزيائيــة

•معرفــة حــدود صالحيــة طــرق التقريــب و تطبيقهــا فــي وصــف حــاالت األنظمــة
معقــدة التفاعــل

•إســتخدام التمثيــل التجريــدي فــي نظــم المصفوفــات كحالــة أكثــر خصوصيــة للتعبيــر
عــن جبــر العــزوم الزاويــة

•التعامل مع أنظمة كمية واقعية و التنبأ بحاالتها و تفاعلتها مع االشعة.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Quantum Physics, Stephen Gasiorowicz, 3rd ed, 2003
(2) Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffiths, Pearson Education 2005

قســـــم الفيـــــــــزيـــــــــــاء
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 499 :فيز

اسم المقرر :مشروع

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :الثامن

المتطلب 479 :فيز  489 -فيز

أهداف المقرر:
إكساب الطالب مهارة البحث العلمي والتفكير في حل المشكالت الفيزيائية واستنباط الحلول لها ومناقشة النتائج التي يحصل عليها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•يقــوم الطالــب بإجــراء بحــث تحــت إشــراف أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أحــد
الموضوعــات التاليــة :الفيزيــاء النظريــة -الفيزيــاء النوويــة  -فيزيــاء الجوامــد  -األليــاف

ً
تقريــرا يتــم تقييمــه مــن
البصريــة  -البالزمــا – الليــزر -إلكترونيــات .يقــدم الطالــب
قبــل لجنــة يختارهــا القســم.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 489 :فيز

اسم المقرر :مختبر الفيزياء النووية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+0(2

المستوى :الثامن

المتطلب 481 :فيز

أهداف المقرر:
إكساب الطالب المهارات التجريبية لقياس كميات فيزيائية في مجال النواة ومجال تفاعالت األشعاعات النووية مع المواد والتحقق من النظريات والظواهر
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء العملــي  :التحليــل اإلحصائــي النحــال الــذرات المشــعة  - -قانــون االســتطارة
لجســيمات الفــا لرذرفــورد  -توهيــن أشــعة جامــا  -دراســة توهيــن جســيمات بيتــا
بواســطة المــواد المختلفــة  -تحقيــق قانــون التربيــع العكســى فــى حالــة المصــادر
المشــعة  -تعيــن مــدى جســيمات بيتــا فــى المــادة الماصــة باســتخدام مصــدر بيتــا

جامــا  -دراســة ارتــداد جســيمات بيتــا – تعييــن الزمــن الميــت النبوبــة جيجــر موللــر
 دراســة تأثيــر المجــال المغناطيســي علــي حركــة جســيمات بيتــا -تقديــر النشــاطاالشــعاعى الطبيعــى لعينــة مــن كلوريــد الصوديــوم -تشــتت كومبتــون

مخرجات المقرر:
•أكتساب مهارة التعامل مع أجهزة قياس ورصد االنواع المختلفة من االشعاع
•التعرف على االنواع المختلفة من االشعاع و أساليب الوقاية منها

•أكتســاب مهــارة حســاب النشــاط االشــعاعى للمصــادر المختلفــة وكذلــك التعامــل
وتحليــل الطيــف الصــادر عــن المصــادر المختلفــة لالشــعاع

الكتب المقررة والمراجع:
)(1دليل المعمل فى العلوم النووية مريم عتيق ومحمد الدغمة منشورات جامعة الفاتح 1992
(2) Experimental Techniques in nuclear and particle physics, Stefan ,T. Sprenger, 2010
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 479 :فيز

اسم المقرر :مختبر فيزياء جوامد

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 2+0 (2

المستوى :الثامن

المتطلب 471 :فيز

أهداف المقرر:
زيادة مدى استيعاب الطالب للنظريات الحديثة في مجال المواد الصلبة بعرض الظواهر الفيزيائية بصورة عملية محسوسة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

 50درجة

-

 100درجة

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة خــواص الخاليــا الشمســية ،دراســة حيــود اإللكترونــات ،المنحنيــات المميــزة
للمقاومــة الضوئيــة ،دراســة الرنيــن المغزلــي اإللكترونــي ،حســاب طاقــة الفجــوة
للجرمانيــوم بطريقــة كهربائيــة ،حســاب المعامــل الحــراري للبالتيــن بالحاســوب،
دراســة القابليــة المغناطيســية لبعــض المــواد وتصنيفهــا ،اســتخدام مجهــر تأثيــر
المجــال لدراســة بنيــة البلــورات  ،دراســط أطيــاف األشــعة الســينية وحســاب ثابــت

بالنــك وحســاب معامــات ميلــر للمســتويات البلوريــة فــي بلــورة أحاديــة مــن ملــح
الطعــام ،دراســة الظاهــرة الكهروحراريــة فــي أشــباه الموصــات وحســاب معامــل
ســيبيك ،وبلتيــر وطومســون ،دراســة المــواد فائقــة التوصيــل وتعييــن درجــة التحول
لعينــة مــن  YBCOبواســطة الحاســوب ،حســب معامــل إمتصــاص األلومنيــوم
لألشــعة الســينية ،أثــر هــول

مخرجات المقرر:
•اجــراء التجــارب العمليــة بنفســه مــن حيــث إعــداد التجربــة (أجهــزة وأدوات) وأخــذ
القياســات المطلوبــة مــن الخبــرة العمليــة التــي حصــل عليهــا مــن دراســة المقــرر.

•فهــم و إســتيعاب والقــدرة علــى التحقــق مــن الدراســة النظريــة بإجــراء تطبيــق عملــي
لهــا فــي المختبــر ممــا يزيــد الطالــب فهمــا وادراكا لمــا يدرســه فــي مختلــف المجــاالت

•تفســير النتائــج العمليــة بإســتخدام أساســيات علــم الفيزيــاء والنظريــات الحديثــة فــي
علــم الجوامــد

•تعلــم الطالــب علــى األســلوب العلمــي فــي البحــث مــن حيــث اإلعــداد وجمــع
المشــاهدات (النتائــج) واســتقراؤها والتفســير واالســتنتاج.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1تجارب متقدمة في فيزياء الجوامد :د .عبد الرحمن علي العقل ود .زيـاد حسين المصري  ،دار الخريجي للنشر1426 ،هـ 2005 -م.
)(2فيزياء الجوامد  :محمد أمين سليمان ،أحمد فؤاد باشا وشريف أحمد خيري ،دار الفكر العربي ،القاهرة  1426هـ  2005 -م
(3) Introduction to Sold State Physics …..C. Kittel, John Wiley, 2004
(4) Elementary Solid State Physics …M.A. Omar, Addison Wesely, 1993
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 455 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الذرية والجزيئية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :الثامن

المتطلب 457 :فيز

أهداف المقرر:
إستخدام طرق تحليل أطياف العناصر لدراسة التركيب الذرى للعناصر للتعرف عليها ودراسة خواصها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المقدمــه  :مقارنــه بيــن طيــف االنبعــاث الــذرى وطيــف االمتصــاص الــذرى ,
المطيافيــة الضوئيــة -عــرض وشــكل خطــوط الطيــف  ،االتســاع الطبيعــى (عمــر
زمــن االتســاع )  ،اتســاع دوبلــر  ،ضغــط االتســاع  .تاثيــر المجــال المغناطيســى
علــى مســتويات الطاقــه فــى الــذره  ،نظريــة الطاقــه المغناطيســية وتاثيــر زيمــان
الشــاذ وعامــل النديــه لالنقســام  .طيــف الجزيئــات ثنائيــة الــذرة  ،مســتويات
الطاقــه االهتزازيــة فــى الميكانيــكا الكالســيكية والميكانيــكا الكميــة  .طيــف الــدوران
للجــزئ ثنائــى الــذره فــى الحالــه الغازيــه ومســتويات الطاقــه الدورانيــه  .الطيــف
الجزيئــى واالهتــزاز الغيــر متجانــس  ،الهــزاز الغيــر جاســئ  .طيــف االهتــزاز والــدوران
للجزيئــات فــي مجــال قــوي -االشــعه تحــت الحمــراء  ،اطيــاف االهتــزاز الــدوران
لبعــض المكربــات وتعييــن ثابــت قــوة الرابطــة وطــول الرابطــة للـــ  . HClقيــاس
االمتصاصيــة والنفاذيــة واالنعكاســية باســتخدام المطياف ذو الحزمــه المزدوجه فى

مــدى االطــوال الموجيــة مــن االشــعه البنفســجيه ثــم االشــعه المرئيــه ثــم االشــعه
القريبــه مــن تحــت الحمــراء واالشــعة تحــت الحمــراء  .مقارنــة بيــن االطيــاف الذريــة
وطيــف اشــعة اكــس .الليــزر -تكبيــر الضــوء باالنبعــاث المســتحث لالشــعاع (الليــزر) ،
الخــواص الكميــة للضــوء  ،االنبعــاث المســتحث  ،التحــول العكســى لاللكترونــات ،
معامــات اينشــتين واســتنتاجها  ،خــواص اشــعة الليــزر  ،حالــة االســتقرار االهتــزازى
وكســب التشــبع (فــى شــعاع الليــزر المتجانــس والغيــر متجانــس ) .الفقــد فــى نظــام
الليــزر  -النفاذيــه فــى المرايــا  -االمتصــاص والتشــتت بواســطة المرايــا  -االمتصــاص
فــى الوســط الحــاوى لليــزر  -الفقــد نتيجــة الحيــود عنــد المرايــا  -ليــزر الياقــوت ،الليــزر
ذو ثــاث مســتويات (هيليــوم – نيــون ليــزر) – اربــع مســتويات ليــزر ( ليــزر ثانى اكســيد
الكربــون) – تطبيقــات اشــعة الليــزر

مخرجات المقرر:
•معرفــة الطالــب الفــرق بيــن اطيــاف االنبعــاث واطيــاف االمتصاصمعرفــة طــرق
تحليــل أطيــاف العناصــر والمركبــات للتعــرف عليهــا ومعرفــة الروابــط بيــن ذراتهــا
ودراســة خواصهــا
•معرفــة الطالــب الهميــة االطيــاف الكهرومغناطيســية مثــل االشــعة تحــت الحمــراء
واالشــعة الســينية للتعــرف علــى المــواد

•معرفــة الطالــب لكيفيــة تحليــل وتفســير الطيــف الناتــج مــن االشــعاع
ا لكهر و مغنا طيســية
•معرفــة الطالــب الهميــة اطيــاف التشــتت الخلفــى لبعــض الجســيمات فــى كيفيــة
التعــرف علــى المــواد للســتفادة منهــا فــى التطبيقــات
•التكنولوجية المتقدمة مثل تصنيع الخاليا الشمسية من السليكون

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Basic Atomic and Molecular Spectroscopy, Michael Halls, Wily Interscience 1998
(2) Atomic and Molecular Spectroscopy, Svanberg S., Basic Aspects and Practical Applications, 4th Edition, Springer 2004
(3) Fundamentals of laser optics, Kenichi Iga, technical editor, Richard B. Miles. Publisher: New York : Plenum Press, 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 234 :فيز

اسم المقرر :فيزياء صحية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 202 :فيز

أهداف المقرر:
إعطاء الطالب أساسيات في الفيزياء الطبية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة المصــادر االشــعاع والمفاهيــم األساســية لحســاب الجرعــات ومخاطــر
اإلشــعاع المؤيــن -ارشــادات الســامة االشــعاعية فــي البيئــة الصناعيــة و المنشــآت
النوويــة و الطبيــة -تقنيــات الكشــف عــن مصــادر االشــعاع -تقنيــات الكشــف عــن
المصــادر المشــعة و التعامــل معهــا بامــان -الحمايــة اإلشــعاعية ومراقبــة المصــادر

المشــعة فــي المنشــات -تخطيــط المنشــات -معالجــة الفضــات االشــعاعية-
الحمايــة االشــعاعيةللجمهور -طــرق الكشــف عــن النشــاط االشــعاعي -إحصائيــات
عــن النشــاط االشــعاعي -الــوكاالت المنظــة لقوانيــن االشــعاع والتعليمــات الصــادره
عنهــا

مخرجات المقرر:
•إلمــام الطالــب باألســس النظريــة و العمليــة والمفاهيــم االساســية لحســاب الجرعــات
ومخاطــر االشــعاع المؤين.

•تزويــد الطــاب بالمعلومــات األساســية الالزمــة للكشــف عــن المصــادر المشــعة و
التعامــل معهــا بامــان.

•أعطــاء الطــاب معلومــات فــي أساســيات ارشــادات الســامة االشــعاعية فــي البيئــة
الصناعيــة و المنشــآت النوويــة و الطبيــة.
الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبادئ االشعاعات المؤينة والوقاية منها ،د.محمد فاروق أحمد و د.أحمد السريع
(2) Introduction to Health Physics, by Herman Cember, Pergamon Press
(3) Basic Health Physics: Problems and Solutions, by Joseph John Bevelacqua, New York, Pergmon Press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 472 :فيز

اسم المقرر :فيزياء الجوامد ()2

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :اختياري

المتطلب 471 :فيز

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بالخواص المغناطيسية للمواد الصلبة وبظاهرة التوصيل الفائق وبيان أهمية الخواص الضوئية والعزلية للجوامد
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•أشــباه الموصــات وتطبيقاتهــا ( المــواد شــبه الموصلــة -نظريــة الشــرائط و أشــباه
الموصــات -فجــوة الطاقــة فــى أشــباه الموصــات -حركــة االلكتــرون فــى شــريط
التوصيــل -الثقــوب -مســتوى فيرمــى فــى شــبه الموصــل -تأثيــر الشــوائب علــى
أشــباه الموصــات -اســتخدامات أشــباه الموصــات) -الخــواص المغناطيســية
للجوامــد (العــزوم المغناطيســية لاللكترونــات -الدايامغناطيســية -البارامغناطيســية
 الفيرومغناطيســية – نظريــة المجــال الجزئــى للفيرومغناطيســية -الطاقــةالمتبادلــة -الفيرومغناطيســية المضــادة -الفيريمغناطيســية  -منحنــى التمغنــط –

النطاقــات المغناطيســية -الرنيــن المغناطيســى) التوصيــل الفائــق فــى الجوامــد
(الخــواص الكهربيــة و الحراريــة و المغناطيســية للموصــات الفائقــة  -الخــواص
االلكتروديناميكيــة للموصــات الفائقــة -النــوع االول والثانــى للموصــات الفائقيــة-
أزواج كوبــر -النظريــة الميكروســكوبية للتوصيليــة الفائقــة ( -الخــواص العزليــة
للجوامــد (االســتقطاب و ثوابــت العــزل –االنهيــار الكهربــى للعــوازل – الفيروكهربيــة
) -الخــواص الضوئيــة للجوامــد (االنعــكاس و االمتصــاص -االمتصــاص و االنبعــاث
و التحلــل -المراكــز اللونيــة و اإلكســيتونات -التوصيــل الضوئــى).

مخرجات المقرر:
•يكــون الطالــب قــادرا علــى التمييــز بيــن المــواد الجامــدة المختلفــة وتصنيفهــا العلمــي
كموصــات ،وأشــباه موصــات وعــوازل حســب النظريــات العلميــة الحديثة

•معرفــة اســتخداماتها فــي الحيــاة العامــة بنــاءا علــى خواصهــا الكهربائيــة والعزليــة
والمغناطيســية والمجــاالت التــي تصلــح لهــا احســن مــن غيرهــا مــن باقــي المــواد

الكتب المقررة والمراجع:
)(1تطبيقــات فيزيــاء الجوامــد .د .فــوزي غالــب عــوض ود .خضــر محمــد الشــيباني ود .عــادل مجــذوب حســيب ،مطبوعــات عمــادة شــؤون المكتبــات ،جامعــة الملــك
ســعود -الريــاض 1413هـــ1992 -م
(2) Introduction to Solid State Physics, C. Kittel, John Wiley, 2004
(3) Elementary Solid State Physics, M. A. Omar, Addison Wesely, 1993

قســـــم الفيـــــــــزيـــــــــــاء
Physics Department

41
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس الفيزياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 487 :فيز

اسم المقرر :فيزياء النيترونات المفاعالت النووية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 481 :فيز

أهداف المقرر:
إعطاء الطالب مقدمة عن االنواع المختلفة للمفاعالت االنشطارية والتفاعالت التى تتم فيها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•طــرق انتــاج النيوترونــات – طــرق الكشــف عــن النيوترونــات  -تفاعــات النيوترونمــع
المــادة  -المقاطــع العرضيــة ،اإلضعــاف ،معــدل التفاعــل ،المقطــع العرضــي
لإلنشــطار .اإلنشــطار النــووى ،نواتــج اإلنشــطار ،توزيــع طاقــة اإلنشــطار علــى
النيوترونــات و الشــظايا ،االنــواع المختلفــة للمفاعــات االنشــطارية معامــل إعــادة

التولــد .النيوترونــات الحراريــة :توزيــع الطاقــات ،المقطــع العرضــى الفعــال -تهدئــة
النيوترونــات  -قــدرة التهدئــة ،نســبة التهدئــة ،إحتمــال الهــروب الرنينــي .التفاعــل
النــووي المتسلســل :دورة النيوترونــات ،تســرب النيوترونــات و حــل معادلة االنتشــار
للمصــادر المختلفــة للنيوترونــات

مخرجات المقرر:
•التعــرف علــى طــرق انتــاج النيوترونــات وكيفيــة الكشــف عنهــا وكيفيــة تفاعــل
النيوترونــات مــع الملــدة

•فهــم و إســتيعاب التفاعــات التــى تتــم داخــل المفاعــات وحســابات معامــات
التضاعــف وعالقتهــا بالحالــة الحرجــة للمفاعــل

•التعرف على االنواع المختلفة من المفاعالت االنشطارية وخصائص كل نوع

•حــل معادلــة االنتشــار لمصــدر نيوترونــات نقطــى –مصــدر علــى شــكل ســطح مســتو
– مصــدر نيوترونــى بجــوار وســطين

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الفيزياء النووية الجزء الثانى محمد شحادة الدغمة وعلى جمعة النا شر  :مكتبة الفالح –مصر 2000
)(2مبادى المفاعالت النووية أل الشيخ ونصر كداشى الناشر جامعة الملك سعود الرياض 2004
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 485 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء اإلشعاعية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 481 :فيز

أهداف المقرر:
أعطاء الطالب فكرة عن اسس الفيزياء اإلشعاعية واعداده للعمل فى مجال استخدامات النظائر المشعة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف الكميــات اإلشــعاعية و الجرعــات اإلشــعاعية و الوحــدات – أجهــزة قيــاس
الجرعــات اإلشــعاعية -الرقابــة علــى اإلشــعاعات و التلــوث اإلشــعاعى -التأثيــرات
الحيويــة مــن اإلشــعاعات – التعــرض الداخلــى و الخارجــى لإلشــعاعات -الحمايــة مــن

اإلشــعاعات و الحواجــز اإلشــعاعية -حســابات الجرعــات االشــعاعية والــدروع الواقيــة
مــن االشــعاع توصيــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة -الحمايــة مــن مصــادر
اإلشــعاعات المختلفة-إزالــة التلــوث اإلشــعاعى-إدارة المخلفــات اإلشــعاعية

مخرجات المقرر:
•التعرف على كيفية الوقاية من االشعاع
•التعــرف علــى كيفيــة حســاب الجرعــات المكافئــة لللتعــرض االشــعاعى مــن شــعة
بيتــا وجامــا والنيوترونــات

•متابعــة التوصيــات التــى تصدرهــا الهيئــات المهتمــة باالشــعاع المؤيــن والخاصــة
بالحــدود الســنوية المســموح التعــرض لهــا والخاصــة بالعامليــن فــى مجــال النظائــر
المشــعة وكذلــك اعامــة الجمهــور وكذلــك طــرق نقــل وتخزيــن المــواد المشــعة
•التعــرف علــى طــرق الخصائــص المختلفــة النــواع االشــعاع ووحــدات قيــاس
االشــعاع.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1أسس الفيزياء اإلشعاعية  ,تأليف  :أ.د .محمد فاروق أحمد و د .أحمد محمد السريع الناشر  :جامعة الملك سعود – الرياض ( الطبعة الثالثة )2006
)(2االشعاعات واجهزة القياس النووية تأليف  :أ.د .محمد فاروق أحمد و د خالد محمد السليمان الناشر  :مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الرياض .2003
(3) Introduction to Health Physics , 3rd Edition, by Cember H, Pergamon press, New York, 1996
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 333 :فيز

اسم المقرر :فيزياء الليزر

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 350 :فيز

أهداف المقرر:
كمــا يهــدف إلــى التعــرف علــى كيفيــة الحصــول علــى اشــعة الليــزر وخصائصــة المختلفــة عــن الضــوء العــادى و أنــواع الليــزرات وكذلــك التطبيقــات المختلــف فــى شــتى مجــاالت
الحيــاة المعاصــرة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•انبعــاث و امتصــاص الضــوء .معــادالات أينشــتين .توزيــع اإلنقــاب الســكانى.
معامــل الكســب .الرنينيــات الضوئيــة .أنمــاط الليــزر .ليــزرات المــواد الصلبــة .ليــزرات
أشــباه الموصــات .الليــزرات الغازيــة .ليــزرات الصبغــة الســائلة .ليــزر اإللكتــرون الحر و

بعــض انــواع الليــزرات الحديثــة .خصائــص أشــغة الليــزر .عــرض الخــط الطيفــى لليــزر.
تباعــد الشــعاع .الســطوع .تجميــع أشــعة الليــزر .التطبيقــات الطبيــة و الصناعيــة و
العســكرية و غيرهــا

مخرجات المقرر:
•فهم للفرق بين الضوء العادى وضوء الليزر

•معرفة انواع الليزر المختلفة وانماطة

•معرفــة للفكــرة االساســية للحصــول علــى الليــزر وخصائصــة وكيفيــة التحكــم فــى
شــدتة

•معرفة الطفرة الذى احدثها الليزر فى التطبيقات الصناعية والطبية والعسكري

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Lasers: principles and applications, J.Wi1son and J.F.B. Hawkes, Prentice Hall, 1992.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 361 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الحيوية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 101 :فيز  202 -فيز

أهداف المقرر:
اكساب الطالب لبعض المفاهيم التي تربط فوانين الفيزياء بجسم اإلنسان
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري :الميكانيــكا الحيوية-القــوى المؤثــرة علــى األجســام-التحليل اإلتجاهى-
الروافــع و االتــزان -خــواص الموائع-ضغــط الدم-اللزوجــة والتوتــر الســطحى-معادلة
برنوللى-تطبيقــات معادلــة برنوللــى فــي الــدم  -أثــر الجاذبيــة و التســارع علــى ضغــط
الــدم -الصونومتــر -مســتوى الشــدة الصوتيــة -الموجــات فــوق الصوتيــة وكيفيــة
إنتاجهــا وتطبيقاتهــا فــى التشــحيص و العــاج -الضــوء و العيــن – مكونــات العيــن-

تكــون الصــورة فــي العيــن -عيــوب اإلبصــار وعالجهــا -تطبيقــات الضــوء فــي الطــب-
النظــام العصبــي و كهربــاء الجســم -جهــد اإلتــزان للخاليا-الجهــد النشــط للخاليــا -
قيــاس الجهــد الكهربــى لبعــض أجــزاء الجســم -الرســم الكهربائــي للقلــب و الشــبكية
و المــخ -اإلشــعاع المؤيــن و مصــادره -التأثيــرات الفيزيائيــة و الحيويــة لإلشــعاع
المؤيــن.

مخرجات المقرر:
ً
قــادرا علــى اكتســاب بعــض
•فــي نهايــة دراســة المقــرر ،علــى الطالــب أن يكــون
المفاهيــم التــي تربــط قوانيــن الفيزيــاء بجســم اإلنســان
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Biophysics, Halas and Mc Farland (1987),
(2) Medical Physics, John R. Cameron & James G. Skofronick ; Willy John (1978),
(3) Introduction to Health Physics, H. Cember, New Yerk. (1989).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 405 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء الحسابية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 203 :فيز

أهداف المقرر:
تمكين الطالب من تقفي المسائل الفيزيائية و إيجاد الصيغ الرياضية المناسبة لها و حلها بأكفأ خوارزمية و بأعلى دقة ممكنة بإستخدام ألحدث البرامج الحاسوبية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي الحســاب و العلــوم  ،ضرورة إســتخدام الحاســب و الخواريــزم ،تطبيقات
قوانيــن نيوتــن و كبلــر .الجبــر الخطــى العــددى :أنظمــة المعــادالات الخطيــة ،القيــم و
المتجهــات الذاتيــة .اإلســتيفاء البينــى و الخارجــى و توفيق البيانات :اإلســتيفاء البينى
لكثيــرة الحــدود ،توفيــق البيانــات ،توافــق أقــل المربعــات .المعــادالات التفاضليــة :

مســائل القيــم اإلبتدائيــة ،طريقتــا أيلــر و بيكــر ،رونجــا كوتــا ،الديناميــكا الفوضويــة
للبنــدول المدفــوع ،مســائل القيــم الحدوديــة و الذاتيــة ،معادلــة شــرودينجر فــى
بعــد واحــد .التكامــل العــددى :التكامــل فــى بعــد واحــد ،التكامــل فــى عــدة أبعــاد ،و
طريقتــي رونجــا كوتــا.

مخرجات المقرر:
•إستخدام برامج قواعد البيانات للتعامل مع البيانات و معالجتها

•القــدرة علــى تصميــم خوارزميــات عاليــة الكفــاءة لحــل المعــادالت التفاضليــة ذات
ً
رقميــا
التطبيقــات الفيزيائيــة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Computational Physics, Nicholas J. Giordano, Hisao Nakanishi, Addison-Wesely, 2006
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 435 :فيز

اسم المقرر :فيزياء البالزما

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 342 :فيز

أهداف المقرر:
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة (تعريــف البالزمــا ،تجهيــز البالزمــا ،فيزيائيــة وكيميائيــة البالزمــا) .حــركات
الجــزئ المفــرد (المــدارات فــي المجــاالت الكهربيــة و المغناطيســية المولــدة بالتيــار
المســتمر ،التصادمــات ،الظواهــر اإلنتقاليــة و التفاعــات الكيميائيــة فــي البالزمــا).
الميكانزمــات اإلحصائيــة فــي البالزمــا (نظريــة المجموعــة ،نظريــة ليــول ،دوال
التوزيــع الجزيئــي و معــادالت بولتزمــان و فــازوف) .الهيدروديناميــكا المغناطيســية
للبالزمــا (اإلتــزان الهيدروديناميكــي المغناطيســي ،القصــر المغناطيســي ،و اإلتــزان).

 الموجــات فــي البالزمــا البــاردة (معــادالت الموجــة ،دوال التشــتت ،و تأثيــراتالمجــال المغناطيســي) .الموجــات فــي البالزمــا الســاخنة (الموجــات الصوتيــة و
الموجــات الصوتيمغناطيســة ،إخمــاد النــداو ،الموجــات غيــر الخطيــة) .نظريــة الحركــة
و اإلشــعاع (أنبعــاث الســيكلوترون و  .)Bremsstrahlungالتطبيقــات (اإلندمــاج و
مســاهمات البالزمــا فــي الصناعــة).

مخرجات المقرر:
•التعرف على ماهية البالزما و كيفية الحصول على حالة البالزما
•التعرف على الميكانيزمات االحصائية التي تحكم حركة البالزما

•فهــم و اســتيعاب كيفيــة توليــد طاقــة كهربيــة عــن طريــق تفاعــات االنبعــاث
االيونــي الحــراري و مبــدأ التوكامــاك
•التعرف على التطبيقات المختلفة للبالزما في الصناعة و غيرها من المجاالت

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, by F. F. Chen, Plenum Press (1990).
(2) Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications by D. A. Gurnett and A. Bhattacharjee (Paperback - Jan 31,
2005).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 473 :فيز

اسم المقرر :أشباه الموصالت

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 471 :فيز

أهداف المقرر:
إكساب الطالب مهارة التعرف على مختلف المكونات من خالل دراسة الخواص الفيزيائية ألشباه الموصالت.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري :أساســيات أشــباه الموصــات :دالــة توزيــع حامــات الشــحن ،كثافــة
حامــات الشــحن ،إنتقــال الشــحن ،إعــادة إرتبــاط و تكويــن حامــات الشــحن،
معادلــة اإلســتمرارية ،نمــوذج اإلنجــراف و اإلنتشــار .الوصلــة الثنائيــة :التحليــل
اإللكتروســتاتيكي لثنائــي الوصلــة ،تيــار ثنائــي الوصلــة ،إنهيــار التحيــز العكســي.
الترانزســتور ثنائــي القطبيــة :مبــدأ العمــل التركيبــي ،نمــوذج الترانزســتور المثالــي،
التأثيــرات غيــر المثاليــة ،تأثيــر زمــن العبــور بيــن القاعــدة و المجمــع ،نمــاذج دوائر BJT

و تكنولوجيتهــا .مكثفــات أشــباه الموصــات المعدنيــة المؤكســدة  :مبــدأ العمــل
التركيبــي ،تحليــل مكثفــات أشــباه الموصــات المعدنيــة المؤكســدة .ترانزســتورات
تأثيــر المجــال ذو أشــباه الموصــات المعدنيــة المؤكســدة  :مبــدأ العمــل التركيبــي،
نمــاذج ترانزســتورات تأثيــر المجــال ذو أشــباه الموصــات المعدنيــة المؤكســدة،
جهــود العتبــة ،دوائــر و تقنيــات ترانزســتورات تأثيــر المجــال ذو أشــباه الموصــات
المعدنيــة المؤكســدة.

مخرجات المقرر:
•االلمام بالمفاهيم األساسية ألشباه الموصالت

•دراسة خواص أشباه الموصالت و النماذج الرياضية لمختلف المكونات

•تطبيــق بعــض مفاهيــم ميكانيــكا الكــم و الفيزيــاء اإلحصائيــة مثــل اســتخدام
التوزيعــات المختلفــة (ماكســويل – بولتزمــان -قانــون التوزيــع  ،لفيرمــي -ديــراك ،
قانــون التوزيــع لبــوز -اينشــتاين ).
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Semiconductor Physics and devices Basic Principles, 3rd edition.Donald A. Neamen, Mc Graw Hill, 2003.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 213 :فيز

اسم المقرر :فيزياء الفلك

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 211 :فيز

أهداف المقرر:
دراسة القوانين الفيزيائية التي تصف حركة الكواكب وكيفية تفسير المسائل الكونية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة -نشــأة علــم الكــون  -قوانيــن كبلــر للحركــة  -المجموعــة الشمســية( :القمــر-
الكواكــب األرضية-الكواكــب المشــتراوية -الكويكبــات -المذنبــات)  -النجــوم-
الشــمس -المجــرات.
مخرجات المقرر:
•إعطاء تفسيرات ومعاني فيزيائية لما يتعلق يالكون و ما يحوية من مجرات

•إعطاء تفسيرات ومعاني فيزيائية لم يحدث بالمجموعة الشمسية

•إعطاء تفسيرات ومعاني فيزيائية لم يحدث بالمجموعة الشمسية

•حل مسائل أساسية في قوانين كبلر و ما يتعلق بسرعات النجوم

الكتب المقررة والمراجع:
(1) An Introduction to Modern Astrophysics, B W Carroll and D A Ostlie, 1996 by Addison-Wesley Pub.
(2) Physics of the galaxy and Interstellar matter, H Scheffler and H Elsasser, 1988 Springer-Verlag New York
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 482 :فيز

اسم المقرر :الفيزياء النووية ()2

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3(3

المستوى :اختياري

المتطلب 481 :فيز

أهداف المقرر:
 :دراسة خواص الجسيمات األولية و اثرها في طبيعة القوالنووية بين النيكونات مع التعمق بخواص هذه القوة و أثرها على التفاعالت و التشتتات النووية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•القــوى األساســية األربعــة فــي الطبيعــة  -نظريــة الكــوارك وأساســيات القــوي
النوويــة – القــوة بيــن النيوكلونــات – مثيــل الحركــة المغزليــة -التفاعــات النوويــة
والمقاطــع العرضيــة ( :التفاعــل الكولومــي – النمــوذج الضوئــي  -معادلــة برايــت
واجنــر)  -نمــاذج النــواة  ( :نمــوذج قطــرة الســائل للنــواة  -نمــوذج القشــرة للنــواة

– النمــوذج الموحــد )  -الجســيمات األوليــة  ( :التماثــات االساســية للجســيمات
االساســية  -تفاعــات الليبتونــات مــع الهاردونــات و التفاعــات الكهرومغناطســية
 الديناميــكا اللونيــة الكميــة  -التفاعــات الكهروضعيفــة )  -المعجــات الحديثــةللجســيمات

مخرجات المقرر:
•معرفــة القــوى األساســية فــي الطبيعــة مــع مداهــم و قواهــم النســبية زمــن
تفاعالتهــم.

•معرفــة جميــع خــواص القــوة النوويــة و أثرهــا فــي حــاالت الخلــط و عالقتهــا بمثيــل
الحركــة المغزليــة.

•التفريــق بيــن التحلــات النوويــة الضعيفــة و التحلــات النوويــة القويــة مــن ناحيــة
العمــر و قوانيــن الحفــظ و التنبــأ بنواتــج التحلــات.

•حســاب المقطــع العرضــي للتشــتتات المرنــة للنيكلونــات علــى النيوكلونــات و كيفيــة
إعتمادهــا علــى الحركــة المغزليــة.

•قراءة و تفسير منحنى اإلستقرارية النووية.
•أن يربــط القــوة النوويــة باصلهــا كقــوة قويــة و كيفيــة التعبيــر عنهــا بإســتخدام نظريــة
يوكاوا.

•التفريــق بيــن أنــواع التفاعــات النوويــة األساســية (تفاعــل مباشــر-نواة مركبــة-
تفاعــات رنينيــة) و شــكل المقاطــع العرضيــة عنــد طاقــات مختلفــة.
•حــدود صالحيــة النمــاذج النوويــة للمختلــف التفاعــات النوويــة و عنــد طاقــات
تفاعــل المختلفــة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introductory Nuclear Physics, Kenneth S. Krane, John Wiley and Sons, 1988

