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ايؿٝظٜا٤ قغِ 

ن١ًٝ  ايعًّٛ 

داَع١ آٍ ايبٝت 

 

 

 ايؿٝظٜا٤  يف ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

ايبهايٛصٜٛؼ يف ايؿٝظٜا٤ :  (بايعضبٝــ١)اعِ ايزصد١ 

 B.Sc. in Physics:   (باإلجنًٝظٜـ١)اعِ ايزصد١ 

 

: َهْٛات ارتط١-  أ 

عاع١ َعتُز٠ َٛطع١  (132)َٔ ايؿٝظٜا٤  تتهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف

 :ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ 

 27َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل 

 21َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا 

 :قغـَِتطًبات اٍثايجًا 

 املٛار اإلدباص١ٜ- أ  

٠ املٛار االختٝاصٟ- ب

 

66 

15 

 3َٛار سض٠ صابعًا 

 132 اجملُٛع

 

 :ْعاّ ايرتقِٝ - ب

 :    ايعًّٛصَظ ن١ًٝ- 1

 

ايهًٝــــ١ ايضَظ 

ايعًّٛ  04

 

: األقغـــاّٚط ـصّ- 2

 

ايكغــِ ايضَظ 

ايضٜاضٝات  1

ايؿٝظٜا٤   2

ايهُٝٝا٤  3

 ايعًّٛ اذتٝات١ٝ 4

 

  :صَٛط املٛار- 3

 

1 8 2 02 04 

                                                                                                                          

ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ 
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 يف أصقاّ املٛار (اجملاٍ) ايعؾضات َٓظي١ َزيٍٛ

 

 طـصّ

 اجملاٍ

 طـصّ اٍ ايتدصصـ َرعٓٛإ

 اجملاٍ

  زتاٍ ايتدصصعٓٛإ

 ايعًّٛ ايؿٝظٜا١ٝ٥ ايتطبٝكٞ 5 ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ 0

 اذتزٜج١ ايؿٝظٜا٤ 6 ايؿٝظٜا٤ ايع١ًُٝ 1

 ؾٝظٜا٤ اذتاي١ ايصًب١ 7 ايبصضٜات ٚاملٛدات  2

االيهرتْٚٝات ٚايهٗضبا٤  3

 ٚاملػٓاطٝغ١ٝ 

 ايؿٝظٜا٤ ايضٜاض١ٝ 8

ايؿٝظٜا٤ اذتضاص١ٜ ٚاإلسصا١ٝ٥  4

 ٚاملٝهاْٝها

 ْز٠ٚ َٚؾضٚع ختضز 9

 

 :عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ (27):َتطًبات ادتاَع١: أٚاًل

. عاع١ َعتُز٠ (18):املتطًبات اإلدباص١ٜ-  أ 

. عاعات َعتُز٠ (9):املتطًبات االختٝاص١ٜ-  ب 

 

 :َٛطع١ نايتايٞ عاع١ َعتُز٠ (18):املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ  600000 1

 - 3 ايجكاؾ١ اإلعال١َٝ 0101271 2

 - 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 0102350 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 0601100 4

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1301101 5

 - 3 (1)ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ  1302101 6

 

 ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ تعترب َار٠ *

. املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ عاعات َعتُز (9):املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

:  ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ

 

:  زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:أٚال

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠صقِ املار٠ ت 

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 0101116 1

 - 3ساضض إىل ايعامل اإلعالَٞ  0101371 2

 - 3املزخٌ إىل ايرتب١ٝ  1102121 3

 1301101 3 (2)عضب١ٝ اٍيػ١ اٍ 1301102 4

 1302101 3 (2)ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ  1302102 5

 - 3 تاصٜذ اذتطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1303102 7

 - 3 (1)ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ  1304101 8

 - 3 (1)ايًػ١ اإلعبا١ْٝ   1304151 9

 - 3 (1) االٜطاي١ٝ ايًػ١ 1304161 10

 - 3 (1)األملا١ْٝ  ايًػ١ 1304171 11

 - 3 (1)ايًػ١ ايؿاصع١ٝ  1304181 12

 - 3 (1)ايًػ١ ايرتن١ٝ  1304191 13
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: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثاًْٝا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠صقِ املار٠ ت 

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ 0102153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 0102250 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 0101471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 0201110 4

 - 3 َبارئ االقتصار 0501100 5

 - 3 (1)َبارئ إراص٠ األعُاٍ  0502101 6

 - 3ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ  0601436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓؿػ 1102130 8

 - 3 تضب١ٝ األطؿاٍ يف اإلعالّ 1102220 9

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 1303105 10

-  3أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ  1401100 11

 

 

: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثايجًا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 - 3اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإ  0101110 1

 - 3ايؿٝظٜا٤ يف سٝاتٓا  0402100 2

 - 3ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا  0403100 3

 - 3بٝٛيٛدٝا اإلْغإ  0404109 4

 - 3ايعُاص٠ اإلعال١َٝ  0703342 5

 - 3عًّٛ األصض  0801105 6

 - 3َصارص ايطاق١  0801113 7

 - 3َٛاصر املٝاٙ  0801115 8

 - 3ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ  0801117 9

 - 3أعاعٝات ْعِ املعًَٛات  0902230 10

 - 3اإلععاؾات األٚي١ٝ  1001160 11

 - 3َزخٌ إىل عًِ ايؿًو  1201101 12

 

 أَا ؾُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناؾ١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ َالسع١،

 ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االجنًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ 2010/2011ايؿصٌ األٍٚ 

 خاصز خطت٘ (099)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيؿل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا 

: ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ت 

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1301099 1

 - 3 ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ 1302099 2

 - 3 ساعٛب 0901099 3
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 :ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ، عاع١ َعتُز٠ (21) :ن١ًٝاٍَتطًبات - ثاًْٝا 

عابل اٍتطًب املعتُز٠ امل اتعاعاٍعِ املار٠ اصقِ املار٠ 

 - 3 (1) ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ 0401101

 0401101 3 (2) ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ 0401102

 - 3 طضم اإلسصا٤ 0401233

 - 3 (1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  0402101

 - 3 (1)ٜا٤ عا١َ نِٝ 0403101

 - 3 (1)ايعًّٛ اذتٝات١ٝ ايعا١َ  0404101

 - 3 (يًتدصصات ايع١ًُٝ) (2)ساعٛب  0901131

 

 

 (81)َتطًبات ايكغِ :  ثايجًا

: عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ (66):أ، املٛار اإلدباص١ٜ 

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠
 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 0402101 3 - 3 (2)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  0402102

 أو متزامن  0402101 1 3-  (1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ  0402103

  أو متزامن 0402102 1 3 - (2)ٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ يؿٝظا 0402104

 0402102 3-  3 (3)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  0402201

 0401102 3 - 3 (1 )املعارالت ايتؿاض١ًٝ ايعار١ٜ 0401203

  أو متزامن0402221 1 3 -  ايع١ًُٝ املتٛعط١ٜا٤يؿٝظا 0402211

 0402102 3 - 3 ايبصضٜات 0402221

 0402102 3 - 3 متٛز ٚاٖتظاط 0402222

 0402102  3 - 3 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايؿٝظٜا٤ 0402251

 401102 و 0402102 3 - 3 ايؿٝظٜا٤ اذتزٜج١ 0402261

 401102 و 0402102 3 - 3 (1) ؾٝظٜا٤ صٜاض١ٝ 0402281

 0402211 و 0402261 2 4-  ؾٝظٜا٤ ع١ًُٝ َتكز١َ 0402312

 0402102 3 - 3 ايهرتْٚٝات 0402331

 أو متزامن 0402331 1 3-   ايع١ًُٝ االيهرتْٚٝات 0402332

 0402281 3 - 3 (1)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ 0402333

 0402281 3 - 3 (1)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ  0402340

 0402281 3 - 3 ايزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ 0402342

 0402281 3 - 3 (2) ايؿٝظٜا٤ ايضٜاض١ٝ 0402381

 0402333 3 - 3 (2)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ 0402433

 0402340 3 - 3 (2)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ  0402440

 0402342 3 - 3 َٝهاْٝها إسصا١ٝ٥ 0402442

 0402281 و 0402261 3 - 3 (1)املٝهاْٝها ايه١ُٝ  0402461

 0402461 3 - 3 ايؿٝظٜا٤ اي١ٜٚٛٓ 0402463

 0402461 3 - 3 (2)املٝهاْٝها ايه١ُٝ  0402468

 0402461 3 - 3 ؾٝظٜا٤ اذتاي١ ايصًب١ 0402471
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 :عاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار اآلت١ٝ  (15 ): املٛار االختٝاص١ٜ – ب

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 0402261 3-  3ؾٝظٜا٤ املـٛار  0402371

 0402221 3  3بصضٜات سزٜج١  0402321

 0402101 3 - 3 ايؿٝظٜا٤ ايؿًه١ٝ 0402352

 0402342 3 - 3 ؾٝظٜا٤ ايب١٦ٝ 0402353

 0402261 3 - 3 ؾٝظٜا٤ ايطاق١ 0402354

 0402261 3 - 3 ايؿٝظٜا٤ ايطب١ٝ 0402356

 0402261 3 - 3 ايٓعض١ٜ ايٓغب١ٝ ارتاص١ 0402362

  0402331 3 3 2 االيهرتْٚٝات ايضق١ُٝ 0402432

 0402461 3-  3ؾٝظٜا٤ سص١ٜ ٚدظ١ٝ٦ٜ  0402464

 0402461 3 - 3 ؾٝظٜا٤ ادتغُٝات األٚي١ٝ 0402465

 0402261 3 - 3 ؾٝظٜا٤ اإلؽعاع 0402466

 0402461 3 - 3 االيهرتْٚٝات ايه١ُٝ 0402467

 0402468 3 - 3 َٝهاْٝها ن١ُٝ ْغب١ٝ 0402469

 0402381 3-  3( 3)ؾٝظٜا٤ صٜاض١ٝ  0402481

 ٙحيزر 3 َؾضٚع ختضز ْز٠ٚ ٚ  0402499

 ايكغِ

َغت٣ٛ ايغ١ٓ  3

 ايضابع١

 .تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١ عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت (3 ):سض٠َٛار : صابعًا
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املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ 

ت  ار٠ـ املصقِ  املـــار٠اعِ  املعتُز٠ايغاعات

ايؿٝظٜا٤ يف سٝاتٓا  3 0402100 1 

 2 0402101 (1) ايعا١َ ايؿٝظٜا٤ 3

 3 0402102 (2) ايعا١َ ايؿٝظٜا٤ 3

 4 0402103 (1) ايعا١َ ايع١ًُٝ ايؿٝظٜا٤ 1

 5 0402104 (2) ايعا١َ ايع١ًُٝ ايؿٝظٜا٤ 1

( 3)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  3 0402201 6 

 7 0402211 ايؿٝظٜا٤ ايع١ًُٝ املتٛعط١ 1

 8 0402221 ايبصضٜات 3

 9 0402222 متٛز ٚاٖتظاط 3

 10 0402251 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايؿٝظٜا٤  3

 11 0402261 ايؿٝظٜا٤ اذتزٜج١ 3

 12 0402281 (1)ؾٝظٜا٤ صٜاض١ٝ  3

 13 0402312 ؾٝظٜا٤ ع١ًُٝ َتكز١َ  2

 14 0402321 ايبصضٜات اذتزٜج١ 3

 15 0402331 ايهرتْٚٝات 3

 16 0402332 االيهرتْٚٝات ايع١ًُٝ 1

 17 0402333 (1)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ  3

 18 0402340 (1)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ 3

 19 0402342 ايزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ 3

 20 0402352 ايؿٝظٜا٤ ايؿًه١ٝ 3

 21 0402353 ؾٝظٜا٤ ايب١٦ٝ 3

 22 0402354 ؾٝظٜا٤ ايطاق١ 3

ايؿٝظٜا٤ ايطب١ٝ  3 0402356 23 

 24 0402371 ؾٝظٜا٤ املٛار 3

 25 0402381 (2) ايؿٝظٜا٤ ايضٜاض١ٝ 3

 26 0402432 االيهرتْٚٝات ايضق١ُٝ 3

 27 0402433 (2)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ 3

 28 0402440 (2)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ  3

 29 0402442 َٝهاْٝها إسصا١ٝ٥ 3

 30 0402461 (1)١ٜ ٜهاْٝها ايهِامل 3

 31 0402362 ايٓعض١ٜ ايٓغب١ٝ ارتاص١ 3

 32 0402463 ايؿٝظٜا٤ اي١ٜٚٛٓ 3

 33 0402464 ؾٝظٜا٤ سص١ٜ ٚدظ١ٝ٦ٜ 3

 34 0402465 ؾٝظٜا٤ ادتغُٝات األٚي١ٝ 3

 35 0402466 ؾٝظٜا٤ اإلؽعاع 3

 36 0402467 االيهرتْٚٝات ايه١ُٝ 3

 37 0402468 (2)١ٜ ٜهاْٝها ايهِامل 3

َٝهاْٝها ن١ُٝ ْغب١ٝ  3 0402469 38 

 39 0402471 ؾٝظٜا٤ اذتاي١ ايصًب١ 3

 40 0402481 (3)ؾٝظٜا٤ صٜاض١ٝ  3

 41 0402499 َؾضٚع ختضز ْز٠ٚ ٚ  3

 



 8 

ؾٝظٜا٤  ختصص  ايبهايٛصٜٛؼرتط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ا

ٚيـــــ٢ ألايغٓــــ١ ا

ايؿصٌ ايجاْٞ  ايؿصٌ األٍٚ 

ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ  .ؼ ار٠ ــاعِ امل صقِ املار٠ 

َتطًب داَع١  3  - َتطًب داَع١  3  -

َتطًب داَع١  3  - َتطًب داَع١  3  -

( 1)ايهُٝٝا٤ ايعا١َ  3 ( 1)ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ  3 0403101 0401101 

( 2)ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ  3 ( 1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  3 0401102 0402101 

( 2)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  3 ( 1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ  1 0402102 0402103 

( 1)ايعًّٛ اذتٝات١ٝ ايعا١َ  3 0404101    

اجملُٛع  18 اجملُٛع  13

 

ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١ 

ايؿصٌ ايجاْٞ  ايؿصٌ األٍٚ 

ّ . ؼ  ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ . ؼ  ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

طضم اإلسصا٤  3 ( 2)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ  1 0401233 0402104 

َتطًب داَع١  3  - َتطًب داَع١  3  -

( يًتدصصات ايع١ًُٝ )(2)اذتاعٛب  3 ( 1)املعارالت ايتؿاض١ًٝ ايعار١ٜ  3 0901131 0401203 

متٛز ٚ اٖتظاط  3 ايؿٝظٜا٤ ايع١ًُٝ املتٛعط١  1 0402222 0402211 

ايؿٝظٜا٤ اذتزٜج١  3 ايبصضٜات  3 0402261 0402221 

( 2)ايؿٝظٜا٤ ايضٜاض١ٝ  3 ( 3)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  3 0402381 0402201 

( 1)ؾٝظٜا٤ صٜاض١ٝ  3    0402281 

18 
اجملُٛع   اجملُٛع 17

 

ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١ 

ايؿصٌ ايجاْٞ  ايؿصٌ األٍٚ 

ّ . ؼ  ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ  . ؼ  ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

َتطًب داَع١   3  - َتطًب داَع١   3  -

َار٠ سض٠   3  - ( 1)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ  3 0402340 

( 1)املٝهاْٝها ايه١ُٝ  3 االيهرتْٚٝات ايع١ًُٝ   1 0402461 0402332 

ايزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ  3 ايهرتْٚٝات  3 0402342 0402331 

َتطًب قغِ اختٝاصٟ  3  - ( 1)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ  3 0402333 

َتطًب قغِ اختٝاصٟ  3  - َتطًب قغِ اختٝاصٟ  3  -

2  -  - ؾٝظٜا٤ ع١ًُٝ َتكز١َ  2 0402312 

اجملُٛع  18  اجملُٛع 18

 

ايغٓـــ١ ايضابعـــ١ 

ايؿصٌ ايجاْٞ 
ايؿصٌ األٍٚ 

ّ . ؼ  ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ  .ؼ  ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

َتطًب داَع١   3  - َتطًب قغِ اختٝاصٟ  3  -

ايؿٝظٜا٤ اي١ٜٚٛٓ   3 َتطًب قغِ اختٝاصٟ  3 0402463  -

( 2)املٝهاْٝها ايه١ُٝ   3 ( 2)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ  3 0402468 0402433 

ؾٝظٜا٤ اذتاي١ ايصًب١  3 ( 2)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ  3 0402471 0402440 

َٝهاْٝها إسصا١ٝ٥  3 تطبٝكات اذتاعٛب يف ايؿٝظٜا٤  3 0402442 0402251 

اجملُٛع  15 اجملُٛع  15
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تٛصٝـ املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ ايؿٝظٜا٤ يربْاَر ايبهايٛصٜٛؼ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايؿٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 0402100

 Physics In Our Life (ال ٜٛدز):املتطًب ايغابل 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜـ ايطًب١ باملؿاِٖٝ األعاع١ٝ يف ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ اييت تغتدزّ يف سٝاتٓا 

ايٛسزات ٚ ايكٝاؼ، ٚصـ اذتضن١ ٚ َؿَٗٛٞ : ايعا١َ ٚ يتؿغري ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ ٚاييت تتطُٔ

ايغضع١ ٚ ايتغاصع ، ايعٛاٖض ايط١ٝ٥ٛ ناالْعهاؼ ٚ االْهغاص ٚ ظاٖضتٞ ايغضاب ٚ قٛؼ ايكظح ، 

اذتضاص٠ ٚ رصد١ اذتضاص٠ ٚ رصديت ايتذُز ٚ ايتبدض ٚ ايطػط ٚ طضم قٝاع٘ ، ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚ طضم 

. ، اجملُٛع١ ايؾُغ١ٝ ٚ ايٓذّٛ (ايضٜاح ٚ ايؾُػ)تٛيٝزٖا ، َصارص ايطاق١ املتذزر٠ 

 

 ( عاعات َعتُز٠ 3) (1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ 0402101

 General Physics(1) (ال ٜٛدز) :املتطًب ايغابل 

ايؿٝظٜا٤ ٚايكٝاعات، األْع١ُ ايعامل١ٝ يًٛسزات، املتذٗات، مجع  ٚطضح ٚضضب املتذٗات، عًِ ٚصـ 

 األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح،   اذتضن١ ، اذتضن١ بتغاصع َٓتعِ، عًِ ايتشضٜو، قٛاْني ْٝٛتــــــــــٔ

ايؾػٌ ٚايطاق١، قإْٛ سؿغ ايطاق١، ايك٣ٛ احملاؾع١ ٚغري احملاؾع١، ايظخِ ارتطٞ ٚايتصارّ، َضنظ 

ايهت١ً، األدغاّ ادتاع١٦ ، اذتضن١ ايزٚصا١ْٝ بتغاصع َٓتعِ، عظّ ايزٚصإ ٚايتغاصع ايظاٟٚ، 

 .اذتضن١ ايتٛاؾك١ٝ ايبغٝط١، ادتغِ املتصٌ بٓابض، ايبٓزٍٚ ايبغٝط

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (2)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ   0402102

 General Physics (2) (0402101 ):املتطًب ايغابل 

ايؾش١ٓ ايهٗضبا١ٝ٥، َاٖٝتٗا، ايك٠ٛ ايهٗضبا١ٝ٥ ، قإْٛ نٛيّٛ، اجملاٍ ايهٗضبا٥ٞ، ايتزؾل 

ايهٗضبا٥ٞ، قإْٛ غاٚؼ، ادتٗز ايهٗضبا٥ٞ، طاق١ ايٛضع ايهٗضبا١ٝ٥، املهجؿات ٚاملٛاعع١، املٛار 

ايعاطي١، راصات ايتٝاص املغتُض ، قإْٛ أّٚ، قاْْٛا نريؽٛف ، اجملاٍ املػٓاطٝغٞ ، قإْٛ يٛصْتظ يًك٠ٛ، 

 ،عاؾــاص، قاْــــــٕٛ أَبٝــــض، اذتـــح ايهٗضَػٓاطٝغـــٞ- َصارص اجملاالت املػٓاطٝغ١ٝ، قإْٛ بٝـٛ

 .، ايك٠ٛ ايزاؾع١ اذتج١ٝ ٚ اذتح ايشاتٞ قاْــــــٕٛ ؾاصارٟ ٚيٝٓـــــــظ 

 

 (عاع١ َعتُز٠) (1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ  0402103

 General Physics Lab (1) أٚ 0402101):املتطًب ايغابل 

 (َتظأَ

حتتٟٛ املار٠ ع٢ً أسز عؾض٠ جتضب١ تعتُز يف َععُٗا ع٢ً املار٠ ايٓعض١ٜ اييت ٜزصعٗا ايطايب يف 

ٚيشيو ؾإٕ املار٠ عباص٠ عٔ جتاصب يف املٝهاْٝها حبٝح ٜكّٛ ايطايب بإدضا٤  (1)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  

 جتضبـــ١ ٚاسـز٠ نٌ اعبٛع َزتٗا ثالخ عاعات

                     

 (عاع١ َعتُز٠) (2)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ  0402104

 General Physics Lab (2) أٚ 0402102 ):املتطًب ايغابل 

 (َتظأَ

حتتٟٛ املـار٠ ع٢ً أسز٣ عؾــض٠ جتضبــ١ تعتُز يف َععُٗا ع٢ً املار٠ ايٓعض١ٜ اييت ٜزصعٗا ايطايب يف 

ٚيشيو ؾإٕ املار٠ عباص٠ عٔ جتاصب يف ايهٗضبا٤ ٚاملػٓاطٝغ١ٝ حبٝح ٜكّٛ ايطايب  (2)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ 

  .بإدضا٤ جتضب١ ٚاسز٠ نٌ اعبٛع َزتٗا ثالخ عاعات

 



 10 

 

 

 ( عاعات َعتُز٠ 3) (3)ايؿٝظٜا٤ ايعا١َ  0402201

 General Physics (3) (0402102):املتطًب ايغابل 

االتظإ ايغهْٛٞ ٚاملض١ْٝٚ، قإْٛ ادتشب ايعاّ، َٝهاْٝها املٛا٥ع ، ايٓعض١ٜ اذتضن١ٝ يًػاطات،  

 .االَٛاز ايصٛت١ٝ، طبٝع١ ايطؤ ٚايبصضٜات اهلٓزع١ٝ

 

 (عاع١ َعتُز٠) ايؿٝظٜا٤ ايع١ًُٝ املتٛعط١    0402211

 Intermediate Physics Lab (0402221):املتطًب ايغابل 

حتتٟٛ املار٠ ع٢ً أسز٣ عؾض٠ جتضب١ تعتُز َععُٗا ع٢ً املار٠ ايٓعض١ٜ اييت ٜزصعٗا ايطايب يف َار٠ 

ايبصضٜات ٚيشيو ؾإٕ املار٠ عباص٠ عٔ جتاصب يف َبارئ ايبصضٜات ٚاذتضن١ املٛد١ٝ حبٝح ٜكّٛ ايطايب 

 .بإدضا٤ جتضب١ ٚاسز٠ نٌ اعبٛع َزتٗا ثالخ عاعات

 

  ( عاعات َعتُز3٠) ايبصضٜات 0402221

 Optics (0402102):املتطًب ايغابل 

االٖتظاطات، اذتضن١ املٛد١ٝ َٚعاري١ اذتضن١، األَٛاز ، األَٛاز ايطٛي١ٝ ٚاملغتعضضــــ١، األَٛاز 

،  ايهٗضَٚػٓاطٝغٝــــ١، االعتكطـــاب ٚقإْٛ َايٛؼ ، االْعهاؼ ٚاالْهغاص ٚقإْٛ عٌٓ

، َكٝاؼ ايتزاخٌ، اذتٝٛر ،  ؽكا ٜٓؼ،  ايبصضٜات اهلٓزع١ٝ، املضاٜــا ٚايعزعات، ايتزاخٌ، َبزأ ٖاجيٓظ 

. ؽل َٓؿضر ٚؽكني، سٝٛر األؽع١ ايغ١ٝٓٝ ٚقإْٛ بضاؽ

  

 ( عاعات َعتُز3٠) متٛز ٚاٖتظاط    0402222

 Waves and Vibrations (0402102 ):املتطًب ايغابل 

اذتضن١ ايتٛاؾك١ٝ ايبغٝط١ ٚاملدُز٠، املتشبشب ايتٛاؾكٞ ايبغٝط ٚاملدُـــز، اضُشالٍ ايطاق١، 

االٖتظاطات ايكغض١ٜ، املتشبــشب ايكغــضٟ، االٖتظاطات املتكاص١ْ، اذتضن١ املٛد١ٝ يًُتشبشبات 

املتكاص١ْ، اذتضن١ املٛد١ٝ املغتعضض١، اْعهـــاؼ ْٚؿــاس املٛدات املغتعضضــــ١، املٛدات 

ايطٛي١ٝ، املٛدـــات ايطٛيٝـــــــ١ يف ايػــــاطات ٚؾــٞ ٚعـــط صًب، األَٛاز ايهٗضَٚػٓاطٝغٝـ١، 

 .َعـــارالت َانغٌٜٛ، َٚتذـــ٘ بٜٛٓتٝٓؼ

    

 ( عاعات َعتُز3٠) تطبٝكات اذتاعٛب يف ايؿٝظٜا٤ 0402251

 Applications of Computers in 

Physics  

 ( 0402102 ):املتطًب ايغابل

ايربزتٝات املغتدز١َ يف املار٠، صعِ املٓشٓٝات، تطبٝكات ساعٛب١ٝ ع٢ً َغا٥ٌ يف املٝهاْٝها، 

اذتضن١ يف بعز ٚاسز ٚبعزٜٔ، ايربزت١ باعتدزاّ يػ١ ؾٛصتضإ ، ايعباصات األعاع١ٝ، االقرتاْات 

صاؾغٔ، ايتهاَالت ايعزر١ٜ،  طضا٥ـــل تضابظٜٚـــز - ٚادتشٚص، َتغًغ١ً تًٝض، طضٜك١ ْٝٛتٔ

ٚمسغـــٕٛ  َْٚٛـــت ناصيــٛ ، سٌ املعارالت ايتؿاض١ًٝ ٚايعار١ٜ، اذتضن١ ايتٛاؾك١ٝ ايبغٝط١ 

ٚاملدُز٠، حتًٝالت ؾٛصٜض ، متجٌٝ اذتضن١ املٛد١ٝ باعتدزاّ حتًٝالت ؾٛصٜض، احملانا٠ اذتاعٛب١ٝ 

 .باعتدزاّ طضٜك١ َْٛت ناصيٛ
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 ( عاعات َعتُز3٠) ايؿٝظٜا٤ اذتزٜج١ 0402261

 Modern Physics (0401102)ٚ  (0402102 ):املتطًب ايغابل 

ايٓغب١ٝ، ايٓغب١ٝ ارتاص١ ٚايعا١َ، ايصؿات ادتغ١ُٝٝ يألَٛاز، األَٛاز ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ، إؽعاع 

بضٚيٞ ، َبار٤٣ االصتٝاب، -ادتغِ األعٛر، ظاٖض٠ نَٛبتٕٛ ، ايصؿات املٛد١ٝ يًذغُٝات، أَٛاز رٟ

 ،ايرتنٝب ايشصٟ، سص٠ بٛص، اإلثاص٠ ايشص١ٜ، املٝهاْٝها ايه١ُٝ، َعاري١ املٛد١ ، َعاري١ ؽضٚرٜٓػض 

 .دغِٝ يف صٓزٚم، ْعض١ٜ ايهِ يشص٠ اهلٝزصٚدني، َكز١َ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (1)ؾٝظٜا٤ صٜاض١ٝ  402281

 Mathematical Physics (1) (0401102)ٚ  (0402102 ):املتطًب ايغابل 

األعزار املضنب١ ، ادترب املضنب ٚاملتغًغالت املضنب١، حتًٝالت املتذ٘، ْعضٜات غضٜٔ ٚعتٛى ، 

املصؿٛؾات ٚاحملزرات، تطٜٛض البالؼ، قاعز٠ نضميض ، عًُٝات املصؿٛؾات، ايتشٜٛالت -املعارالت ارتط١ٝ

اإلسزاث١ٝ، ايتشٜٛالت ارتط١ٝ ٚايتعاَز١ٜ، َتغًغ١ً ؾٛصٜٝ٘  االقرتاْات املٛد١ٝ ٚايزٚص١ٜ، ايصٝؼ 

املضنب١ ملتغًغ١ً ؾٛصٜٝ٘، املعارالت ايتؿاض١ًٝ ايعار١ٜ، املعــارالت املٓؿص١ً، املعارالت ارتط١ٝ َٔ 

 .(املتذاْغ١ ٚغري املتذاْغ١)ايزصد١ األٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ 

 

 (عاعتإ َعتُزتإ) ؾٝظٜا٤ ع١ًُٝ َتكز١َ   0402312

 Advanced Physics Lab (0402281)و( 0402216 ):املتطًب ايغابل 

حتتٟٛ ٖشٙ املار٠ ع٢ً إسز٣ عؾض٠ جتضب١ تعتُز يف َععُٗا ع٢ً املار٠ ايٓعض١ٜ اييت رصعٗا ايطايب 

يف َارتٞ ايبصضٜات ٚايؿٝظٜا٤ اذتزٜج١ ٚيشيو ؾإٕ املار٠ عباص٠ عٔ جتاصب يف ايؿٝظٜا٤ ايشص١ٜ 

  .ٚاألطٝاف ايط١ٝ٥ٛ حبٝح ٜكّٛ ايطايب بإدضا٤ جتضب١ ٚاسز٠ نٌ اعبٛع َزتٗا عت عاعات

 

 ( عاعات َعتُز3٠) بصضٜات سزٜج١     0402321

 Modern Optics ( 0402221 ):املتطًب ايغابل

َٛد١ ايط٤ٛ، َعاري١ املٛد١، َتذ٘ بٜٛٓتٝٓر، اْتكاٍ ايط٤ٛ، تؿاعٌ ايط٤ٛ َع املار٠، ايتزاخٌ، 

َكاٜٝػ ايتزاخٌ، ايتزاخٌ يف ايؾضا٥ح ايضقٝك١ ٚاملتعزر٠ ايطبكات، اذتٝٛر، ستظٚط اذتٝٛر، 

االعتكطاب، أْٛاع ٚطضم االعتكطاب، ايتشايـ، ايتشايـ ادتظ٥ٞ ٚايؿطا٥ٞ، االيٝاف ايبصض١ٜ، 

االضُشالٍ ٚايتؾتت، ايضْاْات ايبصض١ٜ، ايرترر ايضْٝين، االضُشالٍ ٚاذتٝٛر يف ايضْاْات ايبصض١ٜ، 

.  ايًٝظص، ايتطدِ ايط٥ٛٞ، املُٝظات ايض٥ٝغ١ٝ يًٝظص، بعض أْٛاع ايًٝظص

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايهرتْٚٝات 0402331

 Electronics (0402102 ):املتطًب ايغابل 

راصات ايتٝاص املرترر، راص٠ ، املٛار ؽب٘ املٛص١ً، ايرتنٝب ايشصٟ، ع١ًُٝ ايتٛصٌٝ ايهٗضبا٥ٞ، ايجٓا٥ٝات 

ؽب٘ املٛص١ً، املكّٛ ٚثٓا٥ٞ طٜٓض، َكّٛ ْصـ َٛد١ َٚٛد١ نا١ًَ، املضؽشات، تٓعِٝ ادتٗز، 

ايرتاْظعتٛص، خط اذتٌُ َٚٝظات ايتٝاص، راصات احنٝاط ايرتاْظعتٛص، أْٛاع االحنٝاط، نغب ادتٗز، َطدِ 

 ايتػش١ٜ ايضادع١ ايغايب١، املطدِ ايعانػ ، ايكزص٠، أْٛاعٗا ٚع١ًُٝ تؾػًٝٗا، املطدُات اإلدضا٥ٞ

 .ٚايػري عانػ، راصات املطدِ اإلدضا٥ٞ األعاع١ٝ، املهاٌَ ٚاملؿاضٌ
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 (عاع١ َعتُز٠) االيهرتْٚٝات ايع١ًُٝ  0402332

 Electronics Lab (402331 ):املتطًب ايغابل 

حتتٟٛ ٖشٙ املار٠ ع٢ً إسز٣ عؾض٠ جتضب١ تعتُز يف َععُٗا ع٢ً املار٠ ايٓعض١ٜ اييت ٜزصعٗا ايطايب 

يف َار٠ االيهرتْٚٝات ٚيشيو ؾإٕ املار٠ عباص٠ عٔ جتاصب يف راصات ايتٝاص املرترر ٚخصا٥ص ايٓبا٥ط 

 حبٝح ٜكّٛ 555ايزاٜٛر، ايرتاْظعتٛص، املهربات االدضا١ٝ٥ ٚاملؤقت - االيهرت١ْٝٚ، ثٓا٥ٞ ايٛص١ً 

. ايطايب بإدضا٤ جتضب١ ٚاسز٠ نٌ اعبٛع َزتٗا ثالخ عاعات

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (1)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ  0402333

 Electricity and Magnetism (1)   (0402281):املتطًب ايغابل 

حتًٝالت املتذ٘، سغبإ ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ، ايهٗضبا٤ ايغان١ٓ، اجملاٍ ايهٗضعتاتٝهٞ، ادتٗز 

 ايؾػٌ ٚايطاق١، طضم خاص١ ذتغاب ادتٗٛر، طضٜك١ ،ٚالبالؼ “ايهٗضبا٥ٞ، َعارالت بٛاعٔ 

االخ١ًٝ، ؾصٌ املتػريات، َؿهٛى َتعزر االقطاب، اجملاالت ايهٗضعتاتٝه١ٝ يف املار٠، 

 ادتٗز املتذ٘، اجملاالت ، عاؾاصت - االعتكطاب، املػٓاطٝغ١ٝ ايغان١ٓ، قإْٛ يٛصْتظ يًك٠ٛ، قإْٛ باٜٛ 

 .املػٓاطٝغ١ٝ راخٌ املار٠، املػٓاطٝغ١ٝ

 

 (عاعات َعتُز3٠)(  1)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ  0402340

 Classical Mechanics (1) ( 0402281):املتطًب ايغابل

تطبٝكات صٜاض١ٝ يف املٝهاْٝها، حتٜٛالت االسزاثٝات، ايغضع١ ٚايتغاصع، َٝهاْٝها ْٝٛتٔ، 

تأثري َكا١َٚ اهلٛا٤، ْعضٜات اذتؿط، االتظإ املغتكض ٚغري املغتكضادتاسب١ٝ، َعارالت بٛاعٔ  يًذاسب١ٝ، 

ايك٣ٛ املضنظ١ٜ، ايهت١ً املدتظي١، املزاصات يف زتاٍ َضنظٟ، سضن١ ايهٛانب ٚقٛاْني نبًض، 

رٜٓاَٝها ادتغُٝات، ايظخِ ارتطٞ ٚايظاٟٚ ملٓع١َٛ َٔ ادتغُٝات، رٚصإ َٓع١َٛ االسزاثٝات، 

 .ايك٣ٛ املضنظ١ٜ ٚق٠ٛ نضٜٛيػ، ايظخِ ارتطٞ ٚايظاٟٚ يألْع١ُ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ٜٓاَٝها اذتضاص١ٜايز 0402342

 Thermodynamics (0402281):املتطًب ايغابل 

َؿاِٖٝ أعاع١ٝ ، ايطػط، رصد١ اذتضاص٠، َعارالت اذتاي١، غاط َجايٞ ٚسكٝكٞ، غاط ؾإ رصؾايػ ، 

، تطبٝكات ع٢ً ايكإْٛ االٍٚ، ايكإْٛ  (االْجاييب)ايكإْٛ االٍٚ يًزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ، احملت٣ٛ اذتضاصٟ 

ايجاْٞ يًزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ، االْرتٚبــــــــٞ ، تطبٝكات ع٢ً ايكاْْٛني االٍٚ ٚايجاْٞ َعًا، دٗٛر 

عالقات َانغٌٜٛ، َعاري١ نًٛعٝٛؼ  ايزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ، اقرتاْا ًُٖٝٗٛيتظ ٚدبػ،

 .، تطبٝكات ايزٜٓاَٝها اذتضاص١ٜ، اؽعاع ادتغِ االعٛر ٚنالبريٕٚ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايؿٝظٜا٤ ايؿًه١ٝ                     402352

 Astrophysics (0402101):املتطًب ايغابل 

َؿاِٖٝ أعاع١ٝ ،ْعض١ٜ االْؿذاص ايهبري، ايتهٜٛٔ ايٓذُٞ، املار٠ ٚاالؽعاع، ايػاط املجايٞ، ايػاط 

ايؿٛتْٛٞ، ايتأٜٔ، اْتكاٍ اذتضاص٠، االْتكاٍ ايعؾٛا٥ٞ، االْتكاٍ بٛاعط١ اذتٌُ، تربٜز ايٓذّٛ، االْزَاز 

ايٟٓٛٚ اذتضاصٟ، اسرتام اهلٝزصٚدني، اسرتام اهلًّٝٝٛ، اسرتام اي٣ٛٓ ايجك١ًٝ، ايرتنٝب ايٓذُٞ، 

ايُٓاسز ايٓذ١ُٝ، ايؾُػ، تٛطٜع ايهت١ً ايٓذُٞ، ايتطٛص ايٓذُٞ، اْٗٝاص ايٓذّٛ، ايٓذّٛ 

 .ايٓٝٛتض١ْٝٚ، ايجكٛب ايغٛرا٤
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 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ ايب١٦ٝ 0402353

  Environmental Physics (0402342):املتطًب ايغابل 

ايطاق١، ايؾػٌ ٚايطاق١ ٚايكزص٠، سؿغ ايطاق١، ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥، تٛيٝزٖا ٚاْتكاهلا، ايٛقٛر 

األسؿٛصٟ، ايٓؿط، ايصدض ايظٜيت، ايػاط ايطبٝعٞ، ايؿشِ اذتذضٟ، ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، االْؾطاص ٚاالْزَاز 

ايٜٓٛٚني، ايطاق١ ايؾُغ١ٝ، اعتدزاَات ايطاق١ ايؾُغ١ٝ، االَٛاز ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ، ايهٗضبا٤ 

ايط١ٝ٥ٛ، طاق١ املٝاٙ، ايزٚايٝب املا١ٝ٥، ايغزٚر، املز ٚادتظص، طاق١ االَٛاز، ايطاق١ اذت١ٜٛٝ، ايتُجٌٝ 

ايط٥ٛٞ، ايٛقٛر اذتٟٝٛ، َصارص ٚاعتٗالى ايطاق١ اذت١ٜٛٝ، اعار٠ االعتدزاّ، املدًؿات ايكاب١ً 

 .يإلعار٠

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ ايطاق١       0402354

 Physics of Energy (0402261):املتطًب ايغابل 

أعاعٝات ؾٝظٜا٤ ايب١٦ٝ، اْتكاٍ املار٠ ٚايطاق١، أعاعٝات األطٝاف، تؿاعٌ ايط٤ٛ َع املار٠، ادتظ٦ٜات 

اذت١ٜٛٝ ٚاالٚطٕٚ، املٓاخ، تٛاطٕ ايطاق١، تػريات املٓاخ ٚمنشدت٘، اعتدزاَات االْغإ يًطاق١، اْتكاٍ 

اذتضاص٠، اآلالت اذتضاص١ٜ، اذتز َٔ ايتًٛخ، َصارص ايطاق١ املتذزر٠، ايطاق١ ايؾُغ١ٝ ٚطاق١ ايضٜاح 

ٚاالَٛاز، اْتكاٍ املًٛثات، االْتؾاص، ايطذٝر، أعاعٝات ايصٛتٝات، املطٝاؾ١ٝ ايب١ٝ٦ٝ، االطٝاف ايشص١ٜ 

 .ٚادتظ١ٝ٦ٜ، االعتباصات االدتُاع١ٝ، تٛقع ارتطض، عٝاع١ ايطاق١ ٚايب١٦ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايٓعض١ٜ ايٓغب١ٝ ارتاص١     0402362

 Special Theory of Relativity (0402261):املتطًب ايغابل 

َكز١َ عا١َ، اعػ املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ، االحنضاؾات عٔ رٜٓاَٝها ْٝٛتٔ ، َا١ٖٝ ايط٤ٛ 

ٚاْتؾاصٙ، عًِ ٚصـ اذتضن١ ايٓغب١ٝ، حتٜٛالت يٛصْتظ ٚآٜؾتأٜ  ، ايٓغب١ٝ ٚقٝاؼ االطٛاٍ 

ٚاالط١َٓ، اذتضنات املتغاصع١، ايزٜٓاَٝها ايٓغب١ٝ، نت١ً دغِٝ عانٔ َٚتشضى، تهاؾؤ 

ايهت١ً ٚايطاق١، حتٜٛالت يٛصْتظ يًطاق١ ٚايظخِ، املتذٗات ايضباع١ٝ، ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ايٓغب١ٝ، 

  .ًَدص ايٓعض١ٜ ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ايٓغب١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايؿٝظٜا٤ ايطب١ٝ  0402356

 Medical Physics (0402261):املتطًب ايغابل 

َكز١َ تاصخي١ٝ، تؿاعٌ اإلؽعاع َع املار٠، ادتضعات اإلؽعاع١ٝ ٚقٝاعاتٗا، اذتُا١ٜ اإلؽعاع١ٝ، 

تطبٝكات اإلؽعاع يف ايطب، ايتصٜٛض باألؽع١ ايغ١ٝٓٝ ٚايتصٜٛض ايطبكٞ ٚايتصٜٛض بايضْني 

. املػٓاطٝغٞ ٚايتصٜٛض باألَٛاز ؾٛم ايصٛت١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ املٛار                0402371

 Materials Physics (0402261):املتطًب ايغابل 

َكز١َ، تصٓٝـ املٛار، ايبٓا٤ ايشصٟ ٚايرتنٝب ايبًٛصٟ ايصًب، ق٣ٛ ايضبط ٚاألْع١ُ ايبًٛص١ٜ، 

االْتؾاص، املغتكض ٚغري املغتكض،  ارتٛاص املٝهاْٝه١ٝ يًُعارٕ، االدٗار ٚاالعتطاي١، ارتٛاص 

ايهٗضبا١ٝ٥ يًُٛار، املٛار املٛص١ً ٚؽب٘ املٛص١ً ٚايعاطي١، ارتٛاص اذتضاص١ٜ يًُٛار، ايتٛصٌٝ ٚايتُزر 

اذتضاصٜني، ارتٛاص املػٓاطٝغ١ٝ يًُٛار، أْٛاع املٛار املػٓاطٝغ١ٝ، أْع١ُ ختظٜٔ املعًَٛات 

  .املػٓاطٝغ١ٝ، ارتٛاص ايط١ٝ٥ٛ يًُٛار، االْعهاؼ ٚاالَتصاص ٚايٓؿاس١ٜ
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 ( عاعات َعتُز3٠) (2)ايؿٝظٜا٤ ايضٜاض١ٝ  0402381

 Mathematical Physics(2) (0402281):املتطًب ايغابل 

 ،املعارالت ايتؿاض١ًٝ ادتظ١ٝ٥، ؾصٌ املتػريات، َعاري١ البالؼ ، االسزاثٝات ايهض١ٜٚ، رٚاٍ يٝذٓزص 

 َعاري١ املٛد١، سٌ َعارالت املٛد١ ٚاالْتؾاص، حتٜٛالت ايتهاٌَ، حتٜٛالت البالؼ ،ٚبٝغٌ

صميإ، ْعض١ٜ سغبإ -  اقرتاْات املتػريات املضنب١، ؽضٚط نٛؽٞ ،، اقرتاْات رٜضاى ٚغضٜٔ ٚؾٛصٜٝ٘

  .ايبٛاقٞ، االقرتاْات ارتاص١، اقرتإ غاَا ٚاقرتإ بٝتا ٚاقرتإ ارتطأ ، ايتهاَالت االًٖٝذ١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) االيهرتْٚٝات ايضق١ُٝ 0402432

 Digital Electronics (0402331):املتطًب ايغابل 

تتهٕٛ املار٠ َٔ ستاضضتني يف االعبٛع يف املٛضٛعات ايتاي١ٝ،  ايتكٓٝات ايضق١ُٝ، االؽاصات ارتط١ٝ 

ٚايضق١ُٝ، ْعاّ االعزار ايجٓا٥ٞ، راصات املٓطل ايضق١ُٝ، راصات املٓطل املتها١ًَ، ايٓطاطات ٚاملغذالت 

ٚايعزارات، ايشانضات، سانضات أؽباٙ املٛصالت، باالضاؾ١ اىل سيو جيضٟ ايطايب اسز٣ عؾض٠ جتضب١ 

 .يف املدترب بٛاقع جتضب١ ٚاسز٠ نٌ اعبٛع خالٍ دًغ١ ع١ًُٝ َزتٗا ثالخ عاعات

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)نٗضبا٤ َٚػٓاطٝغ١ٝ   0402433

 Electricity and Magnetism (2) (0402333):املتطًب ايغابل 

ايزٜٓاَٝها ايهٗضبا١ٝ٥، قإْٛ ؾاصارٟ يًشح ايهٗضَٚػٓاطٝغٞ، َعارالت َانغٌٜٛ راخٌ 

ٚخاصز املار٠، صٝاغ١ ادتٗز يًزٜٓاَٝها ايهٗضبا١ٝ٥، األَٛاز ايهٗضَػٓاطٝغ١ٝ، َعاري١ املٛد١، 

اْعهاؼ ْٚؿاس يألَٛاز ايهٗضَػٓاطٝغ١ٝ يف أٚعاط َٛص١ً ٚغري َٛص١ً، اْتؾاص األَٛاز، ايتشًٌ، 

األَٛاز املٓكٛي١ ْٚاقالتٗا، اإلؽعاع ايهٗضَػٓاطٝغٞ، إؽعاع ثٓا٥ٞ ايكطب ايهٗضبا٥ٞ 

 .ٚاملػٓاطٝغٞ،إؽعاع تٛطٜعات َٔ ايؾشٓات ٚايتٝاصات، إؽعاع ؽش١ٓ ْكط١ٝ، تؿاعٌ اإلؽعاع

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)املٝهاْٝها ايهالعٝه١ٝ      0402440

 Classical Mechanics (2) (0402340):املتطًب ايغابل 

رٜٓاَٝها الدضاْر، َعارالت الدضاْر يًشضن١، طضم املطاعؿات غري احملزٚر٠، َبزأ ٖإًَٝٛ، 

رٜٓاَٝها ٖإًَٝٛ، ْعضٜات اذتؿغ، رٜٓاَٝها األْع١ُ املٗتظ٠، االْتكاالت ايكا١ْْٝٛ، رٜٓاَٝها 

  .األدغاّ ادتاع١٦ ، ممتز عظّ ايكصٛص ايشاتٞ يألدغاّ ادتاع١٦

  

 ( عاعات َعتُز3٠) َٝهاْٝها إسصا١ٝ٥ 0402442

 Statistical Mechanics (0402342):املتطًب ايغابل 

ْعض١ٜ اذتضن١ ادتظ١ٝ٦ٜ، ايؿضضٝات االعاع١ٝ، ْعضٜات املٝهاْٝو اإلسصا٥ٞ، اسصا٤ات ٚاقرتاْات 

 االْرتٚبٞ، تطبٝكات اإلسصا٤ ع٢ً ،بٛيتظَإ - آٜؾتأٜ ٚؾريَٞ رٜضاى َٚانغٌٜٛ - تٛطٜع بٛط

ايػاطات، اقرتاْات ايتكغِٝ ٚايتٛطٜع يًػاط املجايٞ ٚاهلظاط ايتٛاؾكٞ ايبغٝط، تطبٝكات اإلسصا٤ ايهُٞ ، 

، إؽعاع ادتغِ األعٛر، قإْٛ عتٝؿإ، إسصا٤ املار٠ ايباصاَػٓاطٝغ١ٝ،  اذتضاص٠ ايٓٛع١ٝ، ْعض١ٜ رباٟ

  .َغت٣ٛ ؾريَٞ
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 ( عاعات َعتُز3٠) (1)املٝهاْٝها ايه١ُٝ  0402461

 Quantum Mechanics (1) (0402261):املتطًب ايغابل  ٚ

(0402281) 

، ستزٚر١ٜ ايؿٝظٜا٤ ايهالعٝه١ٝ، َبزأ ايالحتزٜز هلاٜظْربؽ ، املؤثضات، املؤثض ارتطٞ ٚاهلضَٝيت

ايعالقات ايتباري١ٝ، َعاري١ ؽضٚرٜٓػض، املٝهاْٝها املٛد١ٝ، قِٝ ايتٛقع، سٌ َعاري١ ؽضٚرٜٓػض يف 

بعز ٚاسز، املتشبشب ايتٛاؾكٞ ايبغٝط، ايزٚاٍ ٚايكِٝ املُٝظ٠، ايظخِ، َؤثضات ايظخِ ايزٚصاْٞ ٚايربَٞ، 

 .سص٠ اهلٝزصٚدني، سٌ َعاري١ ؽضٚرٜٓػض يشص٠ اهلٝزصٚدني

 ( عاعات َعتُز3٠) ايؿٝظٜا٤ اي١ٜٚٛٓ 0402463

 Nuclear physics (0402461):املتطًب ايغابل 

املؿاِٖٝ ٚارتصا٥ص األعاع١ٝ اي١ٜٚٛٓ، ايك٠ٛ اي١ٜٚٛٓ ،ايزٜٛتضٕٚ، ايك٣ٛ املُتز٠، اعتطاص٠ ايٜٓٛات، 

ايُٓاسز اي١ٜٚٛٓ، منٛسز قطض٠ ايغا٥ٌ، منٛسز ايكؾض٠، ايُٓٛسز املٛسز، ايتشًٌ اإلؽعاعٞ، اضُشالٍ 

 .ايؿا ٚبٝتا ٚغاَا، ايتؿاعالت اي١ٜٚٛٓ، تؿاعالت ايٓٛا٠ املضنب١، االْؾطاص ٚاالْزَاز ايٜٓٛٚني

 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ سص١ٜ ٚدظ١ٝ٦ٜ 0402464

 Atomic and Molecular Physics (0402461):املتطًب ايغابل 

َضادع١ عا١َ، ايٓعضٜات ايشص١ٜ ايهالعٝه١ٝ، َٝهاْٝها ايهِ، ايشصات اهلٝزصٚد١ٝٓٝ، ايربّ 

ٚايظخِ ٚايعظّ املػٓاطٝغٞ ياليهرتٕٚ، ايتؿاعٌ َع زتاالت نٗضبا١ٝ٥ َٚػٓاطٝغ١ٝ، أثض طميإ، أثض 

عتاصى، ايتؿاعٌ َع اإلؽعاع ايهٗضَٚػٓاطٝغٞ، استُاالت االْتكاٍ َٚعاَالت آٜؾتأٜ ، تكضٜب 

ثٓا٥ٞ ايكطب، تؿاعٌ صباعٞ االقطاب، ايشصات ثٓا١ٝ٥ االيهرتْٚات، راي١ َٛد١ ايربّ َٚبزأ باٚيٞ ، 

ٚؾريَٞ ، ايرتنٝب ادتظ٦ٜٞ  اذتاالت املغتكض٠ ٚاملجاص٠، ايشصات َتعزر٠ االيهرتْٚات، منٛسز تَٛاؼ 

. ٚأطٝاف ادتظ٦ٜات ثٓا١ٝ٥ ايشصات

 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ ادتغُٝات أالٚي١ٝ 0402465

 Elementary Particle Physics (0402461):املتطًب ايغابل 

َكز١َ يف ادتغُٝات االٚي١ٝ، تصٓٝـ ادتغُٝات االٚي١ٝ ٚايهؾـ عٓٗا، ايتؿاعالت االعاع١ٝ 

، خاص١ٝ ايجٓا١ٝ٥، سؿغ ايربّ املٓاظض، SU(2)ٚتٛسٝزٖا، حتٜٛالت ايتُاثٌ ٚقٛاْني اذتؿغ، طَض٠ 

، املٝظْٚات ٚايباصْٜٛات، ٚاهلارصْٚات ، ايك٣ٛ SU(3)ْعض١ٜ ، منٛسز ايهٛاصى، َٛيزات ٚمتجٝالت طَض٠ 

. ايطعٝؿ١، َٓاقط١ ارتاص١ٝ ايجٓا١ٝ٥، َٝهاْٝها ايهِ ايٓغب١ٝ

 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ اإلؽعاع 0402466

 Radiation Physics (0402261):املتطًب ايغابل 

ايٓؾاط اإلؽعاعٞ، ايبٓا٤ ايٟٓٛٚ ٚايشصٟ يًُار٠، ايتشٛالت اإلؽعاع١ٝ، تؿاعٌ اإلؽعاع َع املار٠، رقا٥ل 

 رقا٥ل ايؿا، أؽع١ غاَا، اَتصاص اإلؽعاع، قٝاؼ ادتضعات اإلؽعاع١ٝ، ادتضع١ املُتص١ ٚقٝاعٗا، ،بٝتا 

قٝاؼ ايتعضض، نٛاؽـ اإلؽعاع، نٛاؽـ ادتغُٝات، عزار َٚٝطٞ، ؽاصات ؾ١ًُٝٝ، ايٛقا١ٜ َٔ 

 . اإلؽعاع، ايتزصٜع، تكِٝٝ طضم ايٛقا١ٜ
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 ( عاعات َعتُز3٠) االيهرتْٚٝات ايه١ُٝ 0402467

 Quantum Electronics (0402461):املتطًب ايغابل 

ثٓا٥ٞ )ايٓعض١ٜ ايه١ُٝ، َبار٤٣ أعاع١ٝ، خٛاص املؤثضات، َؤثض ايهجاؾ١، االْتكاالت ايكطب١ٝ 

، ٖاًَتْٛٝإ ايشص٠، عٓاصض املصؿٛؾ١ َٚبزأ ايتُاثٌ، َعارالت اذتضن١ الْتكاالت (ٚصباعٞ األقطاب

ثٓا٥ٝات األقطاب ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاملػٓاطٝغ١ٝ، عًُٝات االٖتظاط، عًٛى اذتاي١ الْتكاٍ ثٓا٥ٞ ايكطب 

ايهٗضبا٥ٞ، خٛاص ، ايغًٛى ايعابض الْتكاٍ ثٓا٥ٞ ايكطب ايهٗضبا٥ٞ، ايًٝظص  ٚتطبٝكات٘، ايتأٌٖٝ 

. ، يٝظص املغتٜٛات األصبعQ١ايعهغٞ، ْٛابض 

  

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)املٝهاْٝها ايه١ُٝ  0402468

 Quantum Mechanics (2) (0402461):املتطًب ايغابل 

تؿاعٌ / مجع ايظخِ ايظاٟٚايربّ ،/ املؤثضات، املصؿٛؾات  )ايؾهٌ ايضٜاضٞ ملٝهاْٝها ايهِ 

ْعض١ٜ االضطضاب املغتك١ً ، ْعض١ٜ االضطضاب )طضم ايتكضٜب االيهرتْٚات َع اجملاٍ املػٓاطٝغٞ 

  ، ايب١ٝٓ ايزقٝك١ يًٗٝزصٚدني، تأثري طميإ، سص٠ (WKB)املعتُز٠ ع٢ً ايظَٔ ،َبزأ ايتػاٜض، تكضٜب  

. اهلًّٝٝٛ، تطبٝكات

 

 ( عاعات َعتُز3٠) َٝهاْٝها ن١ُٝ ْغب١ٝ 0402469

 Relativistic Quantum Mechanics (0402468):املتطًب ايغابل 

دٛصرٕٚ ٚسًٛهلا،   –َكز١َ عا١َ عٔ ايٓعض١ٜ ايٓغب١ٝ ٚاملٝهاْٝها ايه١ُٝ، َعاري١ نالٜٔ 

 .َعاري١ رٜضاى ٚسًٛهلا، تطبٝكات ؾٝظٜا١ٝ٥، َكز١َ يف تهُِٝ اجملاٍ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ؾٝظٜا٤ اذتاي١ ايصًب١ 0402471

 Solid State Physics (0402461):املتطًب ايغابل 

ايب١ٝٓ ايبًٛص١ٜ، ايصؿٛف ايزٚص١ٜ يًشصات، ب٢ٓ ايبًٛص٠ ايبغٝط١، ايؾبٝه١ املكًٛب١، سٝٛر األؽع١ 

يف ايبٓٝإ ايبًٛصٟ، َٓاطل بضًٜٕٛ، ايضبـــط ايبًــــٛصٟ، ايضبط االْٜٛــٞ، ايضبط ايتغاُٖـــٞ، صبــــط 

ؾاْزصؾـــــاٍ، ايؿْْٛٛات ٚاالٖتظاطات ايبًٛص١ٜ، أمناط االٖتظاط يبًٛصات سات أعاؼ اسارٟ ٚثٓا٥ٞ ايشص٠، 

ارتٛاص اذتضاص١ٜ، ايغع١ اذتضاص١ٜ ، منٛسز االيهرتٕٚ اذتض، غاط ؾريَٞ، ياليهرتْٚات اذتض٠، 

 بًٛصات أؽباٙ املٛصالت ،املٛص١ًٝ ٚاذتضن١ٝ، صٚابط ايطاق١، منٛسز االيهرتٕٚ ؽب٘ اذتض، راالت بًٛخ

. ، َكز١َ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (3)ايؿٝظٜا٤ ايضٜاض١ٝ  0402481

 Mathematical Physics (3) (0402381):املتطًب ايغابل 

 املضنب١، املتػريات اهلٓزعٞ، األقرتإ ايتها١ًَٝ، ايتشٜٛالت  ،درب املُتزات، ْعض١ٜ اجملُٛعات

 .ايتػاٜض سغبإ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ْز٠ٚ َٚؾضٚع ختضز 0402499

 Seminar and Research Project َغت٣ٛ ايغ١ٓ ) :املتطًب ايغابل

 (ايضابع١

ٜٚٗزف املٛضٛع إىل . رصاع١ َغتك١ً يف املضادع ملٛضٛع َعني ٜعزٙ ايطايب ٜٚكزَ٘ يف ْز٠ٚ ع١ًُٝ

حتكٝل َبزأ َعني ٜتِ ايتشكل َٓ٘ بإدضا٤ قٝاعات جتضٜب١ٝ أٚ ْعض١ٜ ٜغتدًص َٓٗا ْتا٥ر 

. يًتأنٝز ع٢ً حتكٝل سيو املبزأ

 


