
 

 النووية الفيزياء: البرنامج

 مسار الشامل/ الماجستير: الدرجة الممنوحة
 
 

الخطة الدراسية 



 : أحكام وشروط عامة  :أوال 

 .الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات 1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج. 2

 .فيزياءفي البكالوريوس  -
 .بكالوريوس في الفيزياء النووية -
 .ةالتطبيقيبكالوريوس في الفيزياء  -

 .بكالوريوس في الفيزياء اإلشعاعية -                      
 

 
 : شروط خاصة :  ثانيا

 .ال يوجد
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من  :ثالثا  
 :معتمدة كما يليساعة ( 42): ةاإلجباري موادال .1

المتطلب 
السابق

الساعات المعتمدة اسم المــــادة  رقم المادة

 عملي المجموع
 (فعلي)

 نظري

 7372033 لفيزياء النووية العمليةا - 5 3 -

 7372050 3-ميكانيكا الكم 3 - 3 -

 7372055 لطلبة الفيزياء النوويةميكانيكا الكم  3 - 3 7572030

 7372050 3-الميكانيكا اإلحصائية 3 - 3 -

 7372050 الكهرومغناطيسية توليد وتفاعالت األشعة 3 - 3 -

 7657372 كشف وقياس اإلشعاع 3 - 3 -

 7372003 3-الفيزياء النووية 3 - 3 -

 7372000 لطلبة الفيزياء النوويةالفيزياء النووية  3 - 3 7572035

 :يتم اختيارها مما يليمعتمدة ات ساع( 9: )ختياريةاإلمواد ال.2

المتطلب 
السابق

الساعات المعتمدة اسم المــــادة  رقم المادة

 عملي المجموع
 (فعلي)

 نظري

 7372032 مسارعات الجسيمات المشحونة 3 - 3 -

 7372057 نظرية المفاعالت النووية 3 - 3 -

 7372005 تطبيقات في الفيزياء النووية  3 - 3 -

 7372033 نظرية الجسيمات األولية 3 - 3 -

 7372030 مواضيع خاصة في الفيزياء النووية 3 - 3 -

  .بعد إنهاء جميع المواد (0302298)النجاح في االمتحان الشامل .3

 
 

  



 

 النووية الفيزياء: البرنامج

 مسار الرسالة/ الماجستير: الدرجة الممنوحة
 
 

الخطة الدراسية 

 : عامةأحكام وشروط   :أوال 

 .الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات. 1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج. 2

 .بكالوريوس في الفيزياء -
 .بكالوريوس في الفيزياء النووية -
 .ةبكالوريوس في الفيزياء التطبيقي -

 .اإلشعاعيةبكالوريوس في الفيزياء  -                      
                       

 

 : شروط خاصة :  ثانيا
 .ال يوجد

 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من  :ثالثا  
 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11): ةاإلجباري موادال  .3

المتطلب 
السابق

الساعات المعتمدة اسم المــــادة  رقم المادة

 عملي المجموع
 (فعلي)

 نظري

 7372050 3-ميكانيكا الكم 3 - 3 -

 7372055 لطلبة الفيزياء النووية ميكانيكا الكم 3 - 3 572030

 7372050 3-الميكانيكا اإلحصائية 3 - 3 -

 7372050 توليد وتفاعالت األشعة الكهرومغناطيسية 3 - 3 -

 7372003 3-الفيزياء النووية 3 - 3 -

 7372000 لطلبة الفيزياء النووية الفيزياء النووية 3 - 3 7572035
 

 :يتم اختيارها مما يليمعتمدة ات ساع( 6: )االختياريةمواد ال .2

المتطلب 
السابق

الساعات المعتمدة اسم المــــادة  رقم المادة

 عملي المجموع
 (فعلي)

 نظري

 7372032 ةمسارعات الجسيمات المشحون 3 - 3 -
 7372033 النووية العمليةالفيزياء  - 5 3 -

 7372057 نظرية المفاعالت النووية 3 - 3 -
 7657372 كشف و قياس اإلشعاع 3 - 3 -
 7372005 تطبيقات في الفيزياء النووية 3 - 3 -
 7372033 نظرية الجسيمات األولية  3 - 3 -
 7372030 مواضيع خاصة في الفيزياء النووية 3 - 3  -

 
 
 

 
 

 (.0302299)ساعات معتمدة ورقمها ( 3)رسالة جامعية  .3

 
 
 



 

 

 

  موادالوصف 
 

 7372032 مسارعات الجسيمات المشحونة ساعات معتمدة 3

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

أساسيات مسارعات الجسيمات المشحونة بما فيها السنكروترون، حلقات الخزن، تحديد مواصفات  
 .المسارعات الطبيةمصادر ضوء السنكروترون، 

 

   

 ساعات معتمدة 3
 

 7372033 الفيزياء النووية العملية

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

 
 

  βعة ــ، وأشαعةــعة جاما، وأشــمطيافية أش: مل ــمجموعة من التجارب تش
 .افية النيوترونات ، تجارب الترابط الزمنيمطي، عة الســينيةــواألش

 

   
 نظرية المفاعالت النووية معتمدة ساعات 3

 

7372057 

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

لفيرمر،، عمرر المعادالت المفاعل ، نظرية  ،، تهدئة النيوتروناتنشطارية واالندماجيةتفاعالت االال 
 .مكنة المتعددةتحاليل المجموعات واأل

 

   
 7372050 3-ميكانيكا الكم معتمدة اتساع 3

  .ال يوجد :السابق المتطلب 

العالقــــات الرياضــــية،  الــــديناميكا الكميــــة،  نيريــــة الــــزخل الــــزاور،  مســــ لة القــــو  المركزيــــة،  طــــر   
 .التقريب،  تطبيقات

 

   
 7372055 لطلبة الفيزياء النوويةميكانيكا الكم  معتمدة اتساع 3

  (7372050) :المتطلب السابق 

،نيرية التشتت ،نيرية الترجاف المعتمده على الزمن، نيرية ( المتشابهة) الجسيمات المتماثلة  
 .اإلشعاع الكمي

 

   
 7372050 3-اإلحصائيةالميكانيكا  معتمدة اتساع 3

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

، الغــــاز الكالســــيكي المثــــالي، النيريــــة الحركيــــة للغــــازات، الغــــاز  يــــر التــــال، دوال الثيرموديناميكــــا 
 .طورال انتقال الصلبة، المغناطيسية، األجسالالكمي،  اإلحصاءالتفاعالت الكيميائية، 

 

  
 
 
 
 

 

 7372050 توليد وتفاعالت األشعة الكهرومغناطيسية معتمدة اتساع 3

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

معــــادات ماكســــويل واألمــــواط الكهرومغناطيســــية المعالجــــة الكالســــيكية لتوليــــد وتفــــاعالت األمــــواط    



المغناطيسية، المعالجة الكمية لإلشعاع، التـرابط ، امتصـاو وانبعـاأل األشـــعة مـن الـارات، اانتقـال 
 الضـوئي المســموا والممنــوع ، امتصــاو وتشــتت اإلشـعاع الكهرومغناطيســي ،الكشــف عــن اإلشــعاع

 .أشعة السنكروترون: تطبيقات ،الكهرومغناطيسي

   

 7657372 كشف وقياس اإلشعاع ساعات معتمدة 3

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

مصادر اإلشعاع النوور، تفاعالت الجسيمات المشحونة، اإلشــعاع الكهرومغناطيــسي، تفاعالت  
وأجهزة كشف وقياس األشعة  تالت ين،عداداالنيوترونات و المادة، العد اإلحصائي ،حجر 

كاشف جايجر،كاشف الومضات كاشف أشباه الموصالت،كاشف : والجسيمات المشحونة
 .النيوترونات

 

   
 7372003 3-الفيزياء النووية معتمدة اتساع 3

  .ال يوجد :المتطلب السابق 

النوويــة، المــادة النوويــة ، النمــااط النوويــة ، التفــاعالت النوويــة، اضــمحالل   الخــواو النوويــة، القــو  
 .ر اما، موضوعات خاصة في مجال الطاقة المتوسطة، التركيب النوو  بيتا و ألفا و

 

   
 7372000 لطلبة الفيزياء النوويةالفيزياء النووية  معتمدة اتساع 3

  (7372003)    :المتطلب السابق 
مواضيع متقدمة في تركيب األنوية المعقدة، النمااط النووية ، قوانين الحفي، التشتت و التفاعالت  

 .النووية
 

   
 ساعات معتمدة 3

 
 7372005 تطبيقات الفيزياء النووية

  ال يوجد :المتطلب السابق 

 
 

قليلـة ، النشـاط اإلشـعاعي ،  ليل العناصر بتراكيـز+تطبيقات تشمل تح
  ةالطب النوور، الطاق

 (اانشطارية وااندماجية: التفاعالت النووية) النووية 

 

   
 مواضيع خاصة في الفيزياء النووية  معتمدة اتساع 3

 

7372032 

  ال يوجد :المتطلب السابق 

  .و التجريبيهالنظريه ف، الفيزياء النووية  ةع خاصيضامو 
   
 7372033 نظرية الجسيمات األولية ساعات معتمدة 3

 
  .ال يوجد :المتطلب السابق 

مفــــاأيل أوليــــة، اللبيتونــــات، الكــــواركز و الهــــادرون ، الطــــر  التجريبيــــة، التماثــــل الزمكــــاني، التماثــــل  
 .الداخلي واللون، الكروديناميكا الكمية، الروابط بين الكواركز، التفاعالت الضعيفة

 

   
 

 

 


