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 )2011/2012( دراسيةلبرنامج الدكتوراة فى الفيزياءالخطة ال

 درجة الممنوحة: الدكتوراة فى الفيزياءال
 : أحكام و شروط عامة )1

 .الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات •
 البرنامج:التخصصات التى يمكن قبولها فى هذا  •

 الماجستير فى الفيزياء أو مايعادله 
 شروط خاصة: ال يوجد )2
 ) ساعة معتمدة موزعة كما يلى:54تتكون مواد هذه الخطة من ( )3

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 ) :ساعة معتمدة) 21المواد اإلجبارية 

 - 3 2-الميكانيكيا الكالسيكية 0302952
 - 3 2-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 0332953
 - 3 2-ميكانيكا الكم 0302954
 - 3 2-الميكانيكا االحصائية 0302956
 0302954 3 3-ميكانيكا الكم 0302959
 - 3 2-فيزياء الحالة الصلبة 0302974
 - 3 2-الفيزياء الرياضية 0332981

 ) :ساعة معتمدة) 15المواد اإلختيارية 

 - 3 الديناميكا الالخطية 0332951
 - 3 نظرية المجموعات 0302955
 - 3 نظرية الجسيمات المتعددة 0302957
 - 3 1-نظرية المجال الكمي 0332958
 موافقة القسم 3 2-الفيزياء الذرية و الجزيئية 0302962
 موافقة القسم 3 2-الفيزياء النووية 0302963
 - 3 فيزياء المسارعات 0332965
 - 3 فيزياء الجسيمات األولية 0332966
 - 3 فيزياء البالزما 0302967
 - 3 فيزياء أشباه الموصالت 0332971
 0332953 3 3-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 0302982
 - 3 موضوعات خاصة 0302992
 - 3 طرق فى الرياضيات التطبيقية 0301901
 0301901 3 معادالت تفاضلية عادية 0301902
 - 3 معادالت تفاضلية جزئية 0301903
 - 3 تطبيقات فى كيمياء الكم 0333941

 
 ) 0302998النجاح فى امتحان الكفاءة المعرفية( 
 ) :0302999) ساعة معتمدة ورقمها (18ُأطروحة جامعية( 

 
 

1Bد 
   0B رقم

 الخّطة



 لبرنامج الدكتوراة فى الفيزياءنتقالية الخطة اال

 )2011/2012الجديدة (الخطة  )2005/2006الخطة القديمة (

الساعات  اسم المادة رقم المادة
الساعات  ةاسم الماد رقم المادة المعتمدة

 المعتمدة
 3 الديناميكا الالخطية 0332951 3 الفيزياء الالخطية 0302951

 3 2-الميكانيكا الكالسيكية 0302952   
 3 2-الديناميكا الكالسيكية الكهربائية 0332953 3 2-الديناميكا الكالسيكية الكهربائية 0302953
 3 2-ميكانيكا الكم 0302954 3 2-ميكانيكا الكم 0302954
 3 نظرية المجموعات 0302955 3 نظرية المجموعات 0302955
 3 2-الميكانيكا اإلحصائية 0302956 3 2-الميكانيكا اإلحصائية 0302956
 3 نظرية الجسيمات المتعددة 0302957 3 نظرية الجسيمات المتعددة 0302957
 3 1-نظرية المجال الكمي 0332958 3 1-نظرية المجال الكمي 0332958

 3 3-ميكانيكا الكم 0302959   
 3 2-الفيزياء الذرية و الجزيئية 0302962 3 2-الفيزياء الذرية و الجزيئية 0302962
 3 2-الفيزياء النووية 0302963 3 2-الفيزياء النووية 0302963
 3 فيزياء المسارعات 0332965 3 فيزياء المسارعات 0302965
 3 فيزياء الجسيمات األولية 0332966 3 فيزياء الجسيمات األولية 0302966
 3 فيزياء البالزما 0302967 3 فيزياء البالزما 0302967
    3 2-نظرية المجال الكمي 0302968
 3 فيزياء أشباه الموصالت 0332971 3 فيزياء أشباه الموصالت 0302971

 3 2-فيزياء الحالة الصلبة 0302974   
 3 2-الفيزياء الرياضية 0332981 3 2-الفيزياء الرياضية 0302981

 3 3-الديناميكا الكهربائية الكالسيكية 0302982   
 3 موضوعات خاصة 0302992 3 موضوعات خاصة 0302992
  امتحان الكفاءة المعرفية 0302998  امتحان الكفاءة المعرفية 0302998
 18 جامعية أطروحة 0302999 18 جامعية أطروحة 0302999
 3 طرق الرياضيات التطبيقية 0301901 3 طرق الرياضيات التطبيقية 0301901
 3 معادالت تفاضلية عادية 0302902 3 معادالت تفاضلية عادية 0301902
 3 المعادالت التفاضلية الجزئية 0301903 3 المعادالت التفاضلية الجزئية 0301903
 3 تطبيقات فى كيمياء الكم 0333941 3 تطبيقات فى كيمياء الكم 0303941

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )2011/2012وصف مواد الدكتوراة فى الفيزياء (
  

 ساعات معتمدة 3                                   الديناميكا الالخطية) 0332951(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

؛ الجريانات الثنائية الجريانات على دائرة ،التفّرعات ،الجريانات على خط مستقيم ،األحادية: البعدالجريانات 
 ،. الشواش (الفوضى): أس ليبانوڤالتفّرعات ،الدورات الحدية ،وى الطوراألبعاد: األنظمة الخطية، مست

الشواش  ،الخرائط الثنائية ااالبعاد ،الجاذبات الغريبة ،زتمعادالت لورن ،الخريطة اللوجستية ،مدارات الشواش
    فى المعادالت التفاضلية. 

 

 ساعات معتمدة 3                          2-) الميكانيكا الكالسيكة0302952( 
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                          

والتحويالت  ،اجراءات روث ،االحداثيات الدورية وقوانين الحفظ ،تحويالت ليجندر ومعادالت هاملتن للحركة
 ، متغيرات زاوية الفعل ،معضلة المتذبذب التوافقي ،نظرية هاملتن_جاكوبي ،المتذبذب التوافقي ،القانونية
حل المعادلة الموجية لخيط  ات ضمن الحد المتناهي فى التصغير،نظرية المجال لالهتزاز ،وسونپأقواس 

مفكوك االقتران  ،موجيةحل دالميبر للمعادلة ال ،مبدأ هاملتن لنظام متصل ،رانج  لخيط متصلغدالة ل ،متصل
 األغشية. ،القلقلة (االضطراب) ،مبدأ التغاير ،الصحيح

 

 ساعات معتمدة 3                   2-) الديناميكا الكهربائية الكالسيكية0332953(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

األنظمة المشعة البسيطة،  ،المرشد الموجى و فجوة الرنين ،الموجات الكْهَرمغناطيسية المستوية و انتشارها
 نظرية النسبية الخاصة و تحريك الجسيمات النسبوية و المجاالت المغناطيسية.   ،الحيود واإلستطارة

 

 ساعات معتمدة 3                    2-) ميكانيكا الكم0302954( 
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

؛ ي؛ المجموعات المتعامدة ودوران أويلر؛ مؤثر الكثافة واالحصاء الكم½ مؤثر الدوران لنظام ذات برم يساوي 
ر للزخم الزاوي؛ قياس ارتباط البرم و متباينة بيل؛ نظرية شوينغ الزخم الزاوي؛ نموذج ُمَذْبِذبجمع متجهات 

 القلقلة التوافقية؛ امتصاص ذرة الهيدروجين لالشعاع لة المعتمدة على الزمن؛ قانون فيرمي؛ انتقال أوجيه؛قلقال
قلة المباغت؛ التقريب الكظيم ؛ الجسيمات ؛ نظرية القلقلة من الدرجة الثانية و تطبيقاتها؛ تقريب القلو بثه

 المتشابهة.
 
 

 ساعات معتمدة 3                            نظرية المجموعات) 0302955(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

هلبرت و المؤثرات ؛ نظرية التمثيل والمجموعات المحدودة؛ المجموعات المستمرة وتمثيلها؛ نظرية فضاءات 
 .المجموعات وكيمياء الكم؛ تماثالت الجزيئات والبلورات؛ نظرية المجموعات في فيزياء الحالة الصُّلبة

 

 ساعات معتمدة 3                     2-) الميكانيكا اإلحصائية0302956(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                                                 

الفوتونات  ؛الغاز المثالي لبوز ؛لمختلف المجموعات وأمثلة يالكم ءاإلحصا ؛ومصفوفة الكثافة يالكم ءاإلحصا
السلوك المغناطيسي تكامل المسار لمصفوفة الكثافة؛  ؛غاز فيرمى المثالي ،تكاثف بوز_اينشتين ؛والفونونات



الربط بين برم_  ،مواضيع خاصة فى: انتقاالت فى الطور ؛الغاز اإللكترونى فى الفلزات ؛لغاز فيرمي المثالي
 .يسنكنموذج ا ،برم

 

 ساعات معتمدة 3                                   عددةنظرية الجسيمات المت) 0302957(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

أو (الصياغة الرياضية للحالة األرّضية  ؛اإللكتروني المنحل ، المجاالت، الغازالتكمية الثانية: معادلة شرودنغر
)،  (االدياباتّي الكظيم التقريب، الكمومية المختلفة : الصور المطلق درجة حرارة الصفرعند  )حالة الخمود

؛ تطبيقات: المخططات لنظرية القلقلة (االضطراب)تحليل  ويك، مبرهنةغرين،  اقتراناتلو، -لمانِغمبرهنة 
 .مختارةضوعات وز؛ مْوُبأنظمة الجمعية، و الحاالت  ةالخطي االستجابةفيرمي،  ةنظمأ
 

 ساعات معتمدة 3                                         1-نظرية المجال الكمّي) 0332958(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                                      

نظريات المجاالت  ؛غوردن وديراك–مجاالت كالين ؛نظريات المجاالت الحرة ؛نظرية المجال الكالسيكي
 .يةالديناميكا الكهربائية الكم ؛ومخططات فاينمن S-مصفوفةالمتفاعلة: 

 

 معتمدةساعات  3                                      3-الكم) ميكانيكا 0302959(
 0302954تطلب سابق : م                                                                                                             

شوينغر؛  –الموجات الجزيئية، الرنين؛ معادلة ليبمان  التفاعالت المرنة وغير المرنة و احتماالتها؛ تحليل
غوردون؛ –مصفوفة الجهد ؛ استطارة الجسيمات المتشابهة؛ مقدمة للنسبية في ميكانيكا الكم: معادلة كالين

 معادلة ديراك. تكمية االشعاع الكهَرمغناطيسي؛ تفاعل المجال الكهَرمغناطيسي مع المادة، تطبيقات.
 
 

   ةساعات معتمد 3                          2-) الفيزياء الذرية و الجزييئة0302962(
 موافقة القسممتطلب سابق :                                                                                        

تقريب  ،مخططات معامالت التقارن، ممتدات المؤثرات ،قانون الزخوم الزاوي ،الذرات المتعددة االلكترونات
تفاعل  ،البنية الفائقة الدقة ،عناصر المصفوفات ،تراكب االقترانات الموجية ،المركزيهارتري_فوك للمجال 

 االطياف الجزيئية. ،الحاالت االلكترونية للجزيئات ،الذرات مع المجال المغناطيسي.  الخصائص العامة للجزيئات
 
 

 معتمدةساعات  3                                  2-) الفيزياء النووية0302963(
 موافقة القسممتطلب سابق :                                                                                                                                    

التشوه، نظريات اضمحالل جسيمات بيتا و جاما؛ النماذج النووية: النموذج االهتزازي، تشوه النوى، معالم 
النموذج الدوراني. التفاعالت النووية: قوانين الحفظ، الحركيات، الرنينات؛ النواة المركبة: التكوين و 
االضمحالل، النموذج الضوئي. نظرية التفاعالت المباشرة، تفاعالت االيونات الثقيلة، االنشطار، التوزيع الكتلي 

 المقطع العرضي لتفاعالت االنشطار. ،االنشطارلشظايا االنشطار، انبعاث النيوترونات في تفاعالت 
 

 ساعات معتمدة 3                                    فيزياء المسارعات) 0332965(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

قياس المقطع  ،استطارة رذرفورد وتطبيقات االستطارة المرتدة ،دى غراف ومعايرة طاقة الشعاعمسارع فان 
 ،نواتج التفاعل النووي من أهداف رقيقة وسميكة ،كينمتيكا التفاعالت النووية ،العرضي للتفاعالت النووية

واألشعة السينية المتولدة عن  تحليل العينات بالتفاعالت النووية وبواسطة أشعة جاما ،قياسات التوزيع الزاوي
توليد النيوترونات و كشفها، تحليل العينات بالتنشيط النيوتروني، تقنيات زمن  ،سقوط الجسيمات على المادة

 الوقاية اإلشعاعية فى المسارعات. ،القياسات المعتمدة على التزامن ،الطيران



 

 ساعات معتمدة 3                           فيزياء الجسيمات األولية) 0332966(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

مفاهيم أساسية: اللبتونات و الكواركات، الَهدرونات؛ طرق تجريبية؛ تماثالت الزمكان؛ الَهدرونات: األرقام 
ونات، لو؛ النفاثات والغيةالحاالت المستثارة؛ حاالت الكواركات واللون؛ الديناميكا الكونية الكمالكمومية و 

 التفاعالت الضعيفة.  
 

 ساعات معتمدة 3                               فيزياء البالزما) 0302967(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                                      

 ،مقدمة، خواص الغاز الكولومي بوجود المجال المغناطيسي و غيابه: التوازن، التذبذبات، عدم اإلستقرار 
التقلبات، الظواهر الجمعيه، خواص التنقل واإلشعاعات، وصف نظرية مدار الجسيم المنفرد، هيدروديناميكا 

 مغناطيسية ومعادالت حركية لمختلف األنواع.
 

 ساعات معتمدة 3                          فيزياء أشباه الموصالت) 0332971(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

نظرية التوصيل االلكتروني، أساسيات نظرية الحزم ألشباه الموصالت، إحصاء اإللكترونات والثقوب، ظوهر 
الت الشحنة، الحركة فى المواد شبه الموصلة، نظرية استطارة حامالت الشحنة، نظرية إعادة إندماج حام

ظاهرة نقاط اإلتصال و التقاطع فى المواد شبه الموصلة، الظواهر الضوئية و الكهروضوئية ألشباه الموصالت،  
الطرق العامة لتحضير أشباه الموصالت، الخواص العامة ألشباه الموصالت األساسية، أشباه الموصالت غير 

 المتبلورة والعضوية.
 

 ساعات معتمدة 3                             2-الصلبة) فيزياء الحالة 0302974( 
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                         

طرق حساب حزم الطاقة: طريقة فيجنر_سيتز  ،اقترانات حزم التكافؤ ،حزم الطاقة فى تقريب الترابط الشديد
طريقة شبه الجهد.  ،طريقة األمواج المستوية المتعامدة ،طريقة جرين ،طريقة الموجات الموسعة ،الخليوية

التأثيرات  ،الطريقة شبه الكالسيكية للتوصيل فى الفلزات ،النموذج شبه الكالسيكي للتحريك االلكتروني
التأثيرات غير التوافقية  ،النظرية الكمية للبلورات التوافقية ،ة للبلورات التوافقيةالنظرية الكالسيكي ،السطحية

 فى البلورات. 
 

 ساعات معتمدة 3                               2-) الفيزياء الرياضية0332981(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                        

 ،التحويالت التكاملية ،سلسلة فوريه ،شف، اإلقترانات فوق الهندسيةتكثيرات حدود تشيب ،حسبان التغاير
 اقتران زيتا لريمان. ،اإلقترانات فوق الهندسية المدمجة

 

 ساعات معتمدة 3                      3-) الديناميكا الكهربائية الكالسيكية0302982(  
 0332953متطلب سابق :                                                                                                                             

 ،اشعاع برمسترولنغ ،اشعاع الجسيمات المشحونة المتحركة ،تشتت الجسيمات المشحونة وفقدان الطاقة
 تشتت وامتصاص اإلشعاع. ،اضمحالل اإلشعاع ،المجاالت متعددة األقطاب ،اضمحالل بيتا اإلشعاعي

 

 ساعات معتمدة 3                                   موضوعات خاصة ) 0302992(
 متطلب سابق : ال يوجد                                                                                                           



يضع هذا المساق األسس للخلفيات العلمية التجريبية والنظرية وثيقة الصلة بموضوعات البحث الجارية فى 
سوف يساعد الطلبة فى مجاالت بحثهم و  ،دمة فى الفيزياء.  هذا المساقالقسم.  وقد يحتوي كذلك مواضيع متق

 يزودهم بالمعرفة المتقدمة و الغنية فى الفيزياء.
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