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 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

 0302201 الديناميكا الحرارية واإلحصائية      3 0302343

 وبعض الحرارية للديناميكا األول  القانون  الشغل، الحرارة، درجة الحرارية، والعمليات الحرارية الديناميكا نظم

 في املعادالت بعض، االنتروبيا عمليات ،(الحرارية اآللة) كارنو دورة الحرارية، للديناميكا الثاني القانون  تطبيقاتها،

 الحرارية الديناميكا تطبيقات,  الثالث  جيبس، معادالت هيلمهولتز، معادالت الحراري، املحتوى  الحرارية، الديناميكا

 .اإلحصائية الحرارية الديناميكا في ماكسويل معادالت ،TdS معادالت، الحرارية السعة قوانين ،للمواد

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

 0300122 البصريات 3 0302230

طبيعة الضوء، البصريات الهندسية: االنعكاس و االنكسار و مبدأ فيرما, تكون الصور في املرايا و العدسات، مبدأ 

الكاميرا, العين, املجهر البسيط, التلسكوبات. ظاهرتا التداخل و الحيود, استقطاب الضوء, هيغنز, األجهزة البصرية: 

 تطبيقات.
 

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

2210030 1اإللكترونيات  3 0302296  

( خصائصه Diodeاملوصل الثنائي )التركيب الذري ألشباه املوصالت و أنواعها و خصائصها, تطبيقات أشباه املوصالت, 

 داراته الكهربائية و استخداماته, الترانزستور:داراته الكهربائية, تطبيقات الترانزستور العملية, املرشحات و املقومات.



 

 

 

 

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

1003022         2-الرياضيةالفيزياء  3 0302302  

وتحويالت فورييه، شروط دريشليه، نظرية بارسيفال، املعادالت التفاضلية العادية ) من الرتبة األولى سالسل 

دالة ديراك، دوال غرين، حساب التغايرات، معادلة أويلر_الغرانج،البراكيستكرون،  والثانية، تحويالت البالس(،

االهليلجية،  ة بيتا، دالة الخطأ، التكامالتلا، دامسألة املحيط املتناظر، الدوال الخاصة، دالة املضروب، دالة غام

 حل املعادالت التفاضلية باستخدام السالسل، متعددات حدود ليجندر وبيسل.

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

 0300122 ةالفيزياء الحديث 3 0302262

النظرية الكمية لإلشببعا : قانون بالنل لإلشببعا , تأكير كومبتونط الطبيعة  ،النظرية النسبببية الخاصببة، النمالذ الذرية

املوحية للجسيمات: حيود األشعة السينية, حيود الجسيمات، فرضية دي بروليط مقدمة في امليكانيكا الكمية، نمولذ 

 . شاط االشعاعي والتفاعالت النوويةرلرفورد وبور للذرة، الن

 

 

المعتمدةالساعات  رقم المساق  متطلب سابق المساق 

 0300122          3الفيزياء العامة  3 0302203

العزوم مغناطيسية، تأكير هول ، مصادر املجال غناطيس ي, ة شحنة في مجال مقوة لورتنز,القوى املغناطيسية و حرك

, يةالحثالقوة الدافعة  فاراداي، وانين ق،قانون امبير، املجال املغناطيس ي للمواد ، سافارت بيوت قانون املغناطيس ي و 

(،دوائر الرنين ، RL,LC,LRCاملحاكة  الذاتية واملتبادلة، دوائر التيار املترددة)  تيارات إدي،، املولد واملحركلينز،  نون قا

 ميكانيكا املوائع: الضغطاملقومات واملرشحات ،املوجات الكهرومغناطيسية،قوانين ماكسويل ومساهمات هيرتز.

 برنولي، تطبيقات. ومعادلة ديناميكا املوائع، مبدأ أرخميدس،و،الطف ىقو العوامل املؤكرة فيه،وقياسه و 

 



 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

0122030 1-ياضيةالفيزياء الر 3 0302201  

وخصائص األعداد املركبة،  املتسلسالت الالنهائية، تطبيقات املتسلسالت، مفكوك املتسلسالت الالنهائية، جبر

املتسلسالت املركبة، قاعدة اويلر، الجبر الخطي، املصفوفات، املحددات، املتجهات، الفضاء الخطي للمتجهات، 

االشتقاق الجزئي، مسائل القيمة املحددة، قاعدة ليبنز، التكامالت املتعددة، تحويالت جاكوبي، تحليل املتجهات، 

 املؤكرات التفاضلية.

 

المساقرقم   متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة 

3600302              النووية زياءيالف 3 0302463  

 القوى املمتدة، استطارة النوبات )النيوكليونات( يوترون،ألد القوه النووية: املفاهيم والخصائص األساسية النووية،

االضمحالل اإلشعاعي: اضمحالل آلفا وبيتا  النمولذ املوحد، نمولذ القشرة، نمولذ قطره السائل، النمالذ النووية:

 االنشطار واالندماذ النووي. تفاعالت النواة املركبة، وغاما، التفاعالت النووية:

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

1003022              الكالسيكية الميكانيكا 3 0302333  

 من مجموعة حركة ،أبعاد كالكة وفي بعدين في الحركة واحد، بعد في والحركة نيوتن مليكانيكا سريعة مراجعة

 وامليكانيكا االتزان. املتحركة املحاور  نظام الجالبية، محور، حول  جاس يء لجسم الدورانية الحركة الجسيمات،

 ونظرية جاس يء لجسم الدورانية الحركة ديناميكا املمتدة، الكميات جبر مبدأ هاملتون, الجرانج، معادالت  الساكنة،

 .الصغيرة االهتزازات



 

 

 

 

 

 متطلب سابق المساق       الساعات المعتمدة  رقم المساق 

ياء  1 0302112 ز  0300122    2–العملية العامة الفي 

النظري الذي يتضمن هذا املساق عشر تجارب في علم الكهرباء و املغناطيسية, تغطي الجانب التجريبي للمحتوى 

, يجري الطالب تجربة واحدة كل أسبو  في جلسة مدتها كالث ساعات, و 2يدرسه الطالب في مساق الفيزياء العامة 

تشمل هذه التجارب: تخطيط املجال الكهربائي, قانون أوم, قوا  كيرشوف, املقاومية الكهربائية للموصل, تغير 

وتفريغ املواسع الكهربائي, القدرة الكهربائية, قياس املجال  املقاومة مع درجة الحرارة, جسر املقومات, شحن

 املغناطيس ي لألرض, املكافئ الكهروكيميائي للنحاس.

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

2210030     (1نظرية الكهرومغناطيسية ) 3 0302320  

جاوس, الجهد الكهربائي, الطاقة الكهربائية, املجال الكهربائي  مراجعة رياضية, قانون كولوم, املجال الكهربائي, قانون 

 في املادة, االستقطاب الكهربائي, متجه اإلزاحة الكهربائي.

 

المساق رقم المعتمدة الساعات    سابق متطلب المساق 

 0302262 الوقاية من اإلشعاع 3 0302373

لإلشعا ، وحدات اإلشعا  وحده األعلى، تجهيزات الوقاية من خصائص اإلشعاعات املؤينة، التأكيرات البيولوجية 

 اإلشعا ، الوقاية من اإلشعا  في التشخيص اإلشعاعي، املعالجة باإلشعا ، الطب النووي.

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

3200302     (2نظرية الكهرومغناطيسية ) 3 0302420  

 األجسام مجال, التمغنطالقوة املغناطيسية, املجال املغناطيس ي, قانون بيوت سفار, قانون أمبير, الجهد االتجاهي, 

 األمواذ, املوجة معادلة, والزخم الطاقة حفظ, مغناطيس يو الكهر  الحث, الكهربائية الدافعة القوة, H املجال, املمغنطة

 .واملغناطيس ي ربائيهالك القطب كنائي إشعا , واملادة الفراغ في مغناطيسيةو الكهر 



 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

ياء ال  3 0302332 ز 0121030     هتـزازاتاالمواج و في   

لجودة, املتذبذبات ا الحركة التوافقية البسيطة وتطبيقاتها, الحركة التوافقية املخمدة وفقدان الطاقة, معامل

م  املمانعة ومنحني الرنين والقدرة, األمواذ الطولية يهاألنظمة امليكانيكية والكهربائية, مفل واملترابطةالقسرية 

 واملستعرضة وانتشارها, معادلة املوجة, انعكاس وارتداد األمواذ, حركة املوجة في بعدين.

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

ياء 3 0302465 ز  0302360      1 ةالصلب الحالة في 

 البلورة، في االهتزازات ,1وناتنالفو , البلورة في املرنة االستطارة البلورة، في الترابط متبادلة، شعرية البلوري، التركيب

 نمولذ االلكترون شبه الحر. (.فيرمي غاز)  الحر اإللكترون نمولذ للبلورة، الحرارية الخصائص ,2وناتنالفو 

 

المساقرقم   متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة 

ياء  3 0302366 ز   إحصائيةالفي 

0302343 

 كثافة الدينامية، والكميات التجزئة دالة بولتزمان، توزيع املتمايزة، الجسيمات واملجهرية، الجاهرية الحاالت

 الكمي، اإلحصاء للغازات، النوعية الحرارة الذرات، وكنائي أحادي املثالي الغاز وبولتزمان، ماكسويل توزيع الحاالت،

 –ز بو  إحصاء باولي، بارامغناطيسية االلكتروني، الغاز ،ديراك – فيرمي إحصاء املتناظرة، وغير املتناظرة، الدوال

 .األسود الجسم إشعا  الفوتوني، الغاز ، آينشتاين – بوز  تكثيف آينشتاين،



 

 

 

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

ياء  3 0302355 ز ي الفي 
ز
 0302201     1تطبيقات الحاسوب ف

امج الفرعية، ومعالجة  اساسيات الماثماتيكا، الحسابات العددية والرمزية، الدوال المعرفة والبر

ي ) رسم الدوال والبيانات( ، االشتقاق والتكامل، حل المعادالت 
المصفوفات والمتجهات، الرسم البيان 

يائية.  التفاضلية ي كارلو، تطبيقات فب  
 العادية والجزئية، المحاكاة وطريقة مونت 

 

 

المساق رقم المعتمدة الساعات    سابق متطلب المساق 

 *0300121 (1) عملية عامة فيزياء 1 0302111

الطالب في يتضبمن هذا املسباق عشبر تجارب في علم امليكانيكا, تغطي الجانب التجريبي للمحتوى النظري الذي يدرسبه 

, يجري الطالب تجربة واحدة كل أسبو  في جلسة مدتها كالث ساعات, و تشمل هذه التجارب: 1مساق الفيزياء العامة 

األخطبباء التجريبيببة و تحليببل البيببانببات, القيبباسبببببببببببببببات العمليببة و الببدقببة التجريبيببة, املتجهببات و اتزان القوى قببانون نيوتن 

البندول البسببببيط, قانون هوك و -حتكاك, الحركة التوافقية البسببببيطةعدين, اال الثاني, حركة املقذوفات, التصببببادم في ب

 املرونة, حفظ الطاقة امليكانيكية, الحركة الدورانية.

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

ونيات 1 0302297 9603022 مختير اإللكير  

 على الجانب النظري في مساق االلكترونيات 
ً
 1يتضمن هذا املساق مجموعة من التجارب في االلكترونيات، اعتمادا

، دارات RC(, يجري الطالب تجربة واحدة كل اسبو , و تشمل التجارب: راسم الذبذبات و القياسات، دارات 0202296)

RLC املتناوب, ديود زينر، ديود كليبرز واملشابل ، الترانزستور، مكبرات ، خصائص الديود والترانزستور و دارات التيار

 الصوت التشغيلية، املقومات، التذبذب.



 

 

 

 

الساعات  رقم المساق
 المعتمدة

 متطلب سابق المساق

ياء العملية المتقدمة  2 0302365 ز الفي 

(1)   

(0302262&0302201) 

. ساعات أربع مدتها عملية جلسة في أسبو  كل واحدة تجربة بواقع الطلبة يجريها رباتج عشراملساق  اهذ يتضمن

 ،األسود الجسم إشعا  وتشمل: الحراري  والتحريل الكالسيكية وامليكانيكا والكهرباء بالضوء التجارب هذه وترتبط

 املجال زيمان، تأكير هول، تأكير الكهروضوئية، ظاهرةال هيرتز، – فرنل تجربة االلكترونات، حيود النوعية، الشحنة

 .الشمسية الخاليا الكهروحرارية، املغناطيس ي،

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

0030223 مختير البرصيات 3 0302236  

 على الجانب النظري في علم البصريات الهندسية 
ً
يتضمن هذا املساق مجموعة من التجارب في علم البصريات، اعتمادا

ساعات. و هذه التجارب هي: قانون التربيع  3يجري الطالب تجربة واحدة كل أسبو  في جلسة مدتها  ( ,0202232)

 .العكس ي، انكسار الضوء، حيود الضوء، محزوز الحيود, حلقات نيوتن، مرايا فرينل، متسلسلة باملر

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

ياء العملية 2 0302475 ز المتقدمة  الفي 

(2)   

(0302463&0302262) 

 الفيزياء,الذرية الفيزياء:في الطالب يدرسها التي النظرية املادة على معظمها يعتمد رباتج عشرة من املادة هذه تتكون 

 عملية جلسة في, أسبو  كل واحدة تجربة الطالب ويجري  الصلبة  الحالة فيزياء ,الكميه والضوئيات األطياف,النووية

 جايجر، عداد السينية، األشعة رلرفورد، تشتت رادي،اف تأكير ، موصل شبه كنائي بصمام ليزر ساعات، أربع مدتها

 الوميض ي، الكاشف باستخدام جاما أشعة مطيافية املادة، خالل اإلشعا  انتشار ،لإلشعا  اإلحصائية الطبيعة

 .املادة في وبيتا جاما أشعة امتصاص ،لإللكترون املغزلي رنينال الهواء، في ألفا أشعة مدى



 

 

 

 

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

 0302201                 1-الكم ا ميكانيك 3 0302360

 الحاالت ،لهايزنبيرذ الالدقة مبدأ املوجية، ةداللل اإلحصائي التفسير واحد، بعد في رشرودنج معادلة املوجية، الدالة

:بئر الجهد الالنهائي, املتذبذب التوافقي, الجسببببببببيم الحر, البعد أحادية لجهود شببببببببرودنجر معادلة تتطبيقا املسببببببببتقرة،

 ترميز املبادالت, عالقات التبديل املعممة,الهرميتية، املؤكراتو  امللحوظات هلبرت، فضبببببببببببببباء جهد ديراك, حاجز الجهد,

 .ديراك

 

 متطلب سابق المساق الساعات المعتمدة رقم المساق

6003023 2-الكم ميكانيكا  3 0302460  

 الزخم املداري، الزاوي  الزخم الهيدروجين، لرة الكروية، املحاور  في شببببببببببببببرودنجر معادلة ،أبعاد كالكة في الكم ميكانيكا

 الهيبدروجين، لبذرة البدقيقبة البنيبة( املنحلبة وغير املنحلبة) الزمن على املعتمبدة غير االضببببببببببببببطراب نظريبة البرمي، الزاوي 

  تقريب االيوني، الهيدروجين ءي ز وج للهيليوم، األرضببببببببببببببية الطاقة التغايري، املنحى الدقة، فائق التركيب زيمان، تأكير

WKB. 

 

المساق رقم المعتمدة الساعات    سابق متطلب المساق 

 0302262 نظرية النسبية الخاصة 3 0302342

. آلينشبببببببتاين الخاصبببببببة النسببببببببية لنظريةا ومعادالت مسبببببببلمات األسببببببباسبببببببية األفكارمراجعة مليكانيكا نيوتن ومعضبببببببلة الزمن, 

 والزخم، الطاقة يةو نسب ،مبدأ الالتغاير للورنتز ،مدلول املتجه الرباعي تمدد الوقت، و انكماش الطول  لورنتز، التيتحو 

 النقائض الجدلية ،, مخططات منكوفسبببببببببكيلزمكانل البيانية املخططات ،النسببببببببببوي  دوبلرتأكير  ،الكينيماتيكا النسببببببببببوية

 .العامة النسبية مفاهيم وبعض ية،و النسب


