
 قسم الفيزياء/ كلية العلوم 

 

 

 

 (1122/1121)مسار الرسالة  –الماجستير فى الفيزياء 
 الماجستير فى الفيزياء: الدرجة الممنوحة

 :أحكام وشروط عامة (1

 تلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار العام 

  

  

  

  

  

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 النظري

الساعات 

 العملي

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 (ساعة معتمدة 11: )المواد اإلجبارية 

-  5-  5 1-الميكانيكا الكالسيكية 1572411

-  5-  5 1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 1572415

-  5-  5 1-ميكانيكا الكم 1552417

-  5-  5 1-الميكانيكا اإلحصائية 1572417

-  5-  5 1-الفيزياء الرياضية 1522431

  (ساعات معتمدة 9: )اإلختياريةالمواد 

-  5 1 1 فيزياء عملية متقدمة 1512412

-  5-  5 الفيزياء الحاسوبية 1512412

 1552417 5-  5 1-الفيزياء الذرية و الجزيئية 1512472

-  5-  5 1-الفيزياء النووية 1552475

-  5-  5 نظرية النسبية 1512471

-  5-  5 1-فيزياء الحالة الصلبة 1512441

-  5-  5 خصائص المواد 1512441

-  5-  5 موضوعات خاصة فى الفيزياء 1512492

 

 (1512499)ساعات معتمدة ورقمها ( 9: )رسالة الماجستير 

 

 
رقم    

 الخّطة



 

 مسار الرسالة –الخطة اإلنتقالية لبرنامج الماجستير فى الفيزياء 

 (2111/2112)الخطة الجديدة  (2111/2117)الخطة القديمة 

 اسم المادة المادةرقم 
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 5 فيزياء عملية متقدمة 1512412 5 طرق فى الفيزياء التجريبية 1512411

 5 1-الميكانيكا الكالسيكية 1572411 5 الميكانيكا الكالسيكية 1512411

 5 الحاسوبيةالفيزياء  1512412 5 الفيزياء الحاسوبية 1512412

 5 1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 1572415 5 1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 1512415

 5 1-ميكانيكا الكم 1552417 5 1ميكانيكا الكم  1512417

 5 1-الميكانيكا اإلحصائية 1572417 5 1-الميكانيكا اإلحصائية 1512417

 5 نظرية النسبية 1512471 5 الفيزياء الالخطية 1512414

 5 1-الفيزياء الذرية والجزيئية 1512472 5 1-الفيزياء الذرية والجزيئية 1512472

 5 1-الفيزياء النووية 1552475 5 1-الفيزياء النووية 1512475

 5 1-فيزياء الحالة الصلبة 1512441 5 فيزياء الحالة الصلبة 1512441

 5 خصائص المواد 1512441 5 فيزياء الحالة المكثفة 1512445

 5 1-الفيزياء الرياضية 1522431 5 (1)الفيزياء الرياضية 1512431

 5 موضوعات خاصة فى الفيزياء 1512492 5 موضوعات خاصة فى الفيزياء 1512492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسار الرسالة-وصف مواد الماجستيرفى الفيزياء

(2111/2112) 

 ساعات معتمدة 5                                          فيزياء عملية متقدمة( 1512412) 
 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                               1-الميكانيكا الكالسيكة( 1572411)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                            

 ساعات معتمدة 5                                          الفيزياء الحاسوبية( 1512412) 

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

  

 

 ساعات معتمدة 5                                1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية( 1572415) 

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 

 



 ساعات معتمدة 5                                1-ميكانيكا الكم( 1552417)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                              1-الميكانيكا اإلحصائية( 1572417)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                             

يڤ

پ

 ساعات معتمدة 5                           1-الفيزياء الذرية و الجزييئة( 1512472)

 1552417: متطلب سابق                                                                                                                                              

 ساعات معتمدة 5                                          1-الفيزياء النووية( 1552475) 

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

پ

 

 

 
 



 ساعات معتمدة 5                                نظرية النسبية( 1512471)

 يوجدال : متطلب سابق                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                              1-لبةفيزياء الحالة الٌص( 1512441)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                           

 ساعات معتمدة 5                               خصائص المواد        ( 1512441)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                                         

پ

پ

 ساعات معتمدة 5                                         1-الفيزياء الرياضية( 1522431)

 ال يوجد: سابق  متطلب                                                                                                         

 يڤ

 ساعات معتمدة 5                              موضوعات خاصة فى الفيزياء( 1512492)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                              

 

 

 

 

 



 قسم الفيزياء/ كلية العلوم 

 

 

 (1122/1121)مسار الشامل  –الماجستير فى الفيزياء 
 الماجستير فى الفيزياء: الدرجة الممنوحة

 :أحكام وشروط عامة (2

  تعليمات اإلطار العامتلتزم هذه الخطة مع 

  

  

  

  

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 النظري

الساعات 

 العملي

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 (ساعة معتمدة 27: )المواد اإلجبارية ( أ

-  5-  5 1-الميكانيكا الكالسيكية 1572411

-  5-  5 1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 1572415

-  5-  5 1-ميكانيكا الكم 1552417

-  5-  5 1-الميكانيكا اإلحصائية 1572417

 1552417 5-  5 1-الفيزياء الذرية و الجزيئية 1512472

-  5-  5 1-الفيزياء النووية 1552475

-  5-  5 1-فيزياء الحالة الصلبة 1512441

-  5-  5 1-الفيزياء الرياضية 1522431

 (ساعات معتمدة 9: )المواد اإلختيارية ( ب

-  5 1 1 فيزياء عملية متقدمة 1512412

-  5-  5 الفيزياء الحاسوبية 1512412

-  5-  5 النسبيةنظرية  1512471

 - 5 - 5 كشف و قياس االشعاع 1572471

-  5-  5 خصائص المواد 1512441

-  5-  5 موضوعات خاصة فى الفيزياء 1512492

 

 .بعد اجتياز كل المساقات بنجاح( 1512493)على الطالب اجتياز االمتحان الشامل   ( ت

 

 

 
رقم    

 الخّطة



 

 

 الخطة اإلنتقالية لبرنامج الماجستير فى الفيزياء 

 لشاملا ي الرسالة ومسار 

 (2111/2112)الخطة الجديدة  (2111/2117)الخطة القديمة 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 5 فيزياء عملية متقدمة 1512412 5 طرق فى الفيزياء التجريبية 1512411

 5 1-الميكانيكا الكالسيكية 1572411 5 الميكانيكا الكالسيكية 1512411

 5 الفيزياء الحاسوبية 1512412 5 الفيزياء الحاسوبية 1512412

 5 1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 1572415 5 1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 1512415

 5 1-ميكانيكا الكم 1552417 5 1ميكانيكا الكم  1512417

 5 1-الميكانيكا اإلحصائية 1572417 5 1-اإلحصائية الميكانيكا 1512417

 5 نظرية النسبية 1512471 5 الفيزياء الالخطية 1512414

 5 1-الفيزياء الذرية والجزيئية 1512472 5 1-الفيزياء الذرية والجزيئية 1512472

 5 1-الفيزياء النووية 1552475 5 1-الفيزياء النووية 1512475

 5 1-فيزياء الحالة الصلبة 1512441 5 الحالة الصلبةفيزياء  1512441

 5 خصائص المواد 1512441 5 فيزياء الحالة المكثفة 1512445

 5 1-الفيزياء الرياضية 1522431 5 (1)الفيزياء الرياضية 1512431

 5 موضوعات خاصة فى الفيزياء 1512492 5 موضوعات خاصة فى الفيزياء 1512492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شامل مسار ال - وصف مواد الماجستيرفى الفيزياء

(2111/2112) 

 ساعات معتمدة 5                                          فيزياء عملية متقدمة( 1512412) 
 ال يوجد: سابق متطلب                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                               1-الميكانيكا الكالسيكة( 1572411)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                            

 ساعات معتمدة 5                                          الفيزياء الحاسوبية( 1512412) 

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 

 

 ساعات معتمدة 5                                1-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية( 1572415) 

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 



 

 ساعات معتمدة 5                                1-ميكانيكا الكم( 1552417)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                              1-الميكانيكا اإلحصائية( 1572417)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                             

يڤ

پ

 ساعات معتمدة 5                           1-الفيزياء الذرية و الجزييئة( 1512472)

 1552417 :متطلب سابق                                                                                                                                              

 ساعات معتمدة 5                                          1-الفيزياء النووية( 1552475) 

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

پ

 

 
 

 

 



 ساعات معتمدة 5                                نظرية النسبية( 1512471)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                               كشف وقياس االشعاع( 1572471)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                          

 ساعات معتمدة 5                              1-فيزياء الحالة الٌصلبة( 1512441)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                           

 ساعات معتمدة 5                               خصائص المواد        ( 1512441)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                                         

پ

پ

 ساعات معتمدة 5                             1-الفيزياء الرياضية( 1522431)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                                          

 يڤ

 ساعات معتمدة 5                              موضوعات خاصة فى الفيزياء( 1512492)

 ال يوجد: متطلب سابق                                                                                                              



 


