
 

 

 

 

 

 

   جامعة فزان-كلية التربية تراغن   

 الفيزياءتوصيف مقررات قسم   

 

 



 

 )ميكانيكا عامة( Iفيزياء عامة  أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 PH 101 .رمز المقرر
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

االستاتيكا: الوحدات واالبعاد، المتجهات، الكمية المتجهة 
والكمية القياسية، جمع وطرح المتجهات، ضرب المتجهات، 

 تحليل المتجهات.
 سرعة والعجلة، السقوط الحر.الحركة في بعد واحد: ال

الحركة في مستوى: االزاحة، السرعة في بعدين، المقذوفات، 
 الحركة الدائرية، السرعة والحركة النسبية.

الديناميكا: قانون نيوتن األول وقانون نيوتن الثاني وقانون نيوتن 
 الثالث، الكتلة والوزن وقوة االحتكاك.
ل ول بواسطة قوة ثابتة، الشغالشغل والطاقة والقدرة: الشغل المبذ

المبذول بواسطة قوة متغيرة في بعد واحد وفي بعدين، طاقة 
الحركة وطاقة الوضع، نظرية الشغل والطاقة وقوانين حفظ 

 الطاقة، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة.
كمية الحركة ودفع القوة، التصادم المرن والتصادم غير المرن، 

 اللي أو عزم التدوير. الحركة الدورانية، عزم
 

 )حرارة وخواص المادة( IIفيزياء عامة  أسم المقرر. ت
 
 
 

 PH 102 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.



 

 
 
 
 
2 
 
 

 ال يوجد المتطلبات السابقة.
 
 
 

 .محتوى المقرر

 مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة، التمدد الطولي والسطحي
 والحجمي، مقاييس درجة الحرارة، طرق انتقال الحرارة.

 قوانين الغازات، السعة الحرارية، حرارة التحول.
المرونة، االجهاد، االنفعال، معامل المرونة، قانون هوك، 

 معامل يونج.
 الضغط، الضغط في الموائع.

 قاعدة باسكال، قاعدة الطفو، التوتر السطحي.
 ة، معادلة برنوللي، قانون بوايز.اللزوجة، معادلة االستمراري

 

 

 )ميكانيكا وحرارة وخواص المادة( Iفيزياء عملي أسم المقرر. ت
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 PH 103 رمز المقرر.
 2 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

: في هذه التجربة يتعلم الطالب التجربة األولى القياس والخطأ
 القياس بأدوات دقيقة والتعلم كيفية حساب الخطأ التجريبي.

التجربة الثانية طاولة القوى: في هذه التجربة يتم قياس القوة 
 المحصلة لقوتين وثالث قوى تجريبيا.

التجربة الثالثة: الحركة في بعد واحد في هذه التجربة يتم دراسة 
 الحركة.
لرابعة: المقذوفات: في هذه التجربة يتم دراسة حركة التجربة ا

 جسم في بعدين.



 

التجربة الخامسة قانون نيوتن الثاني: في هذه التجربة يتم دراسة 
قانون نيوتن الثاني وعالقة القوة بالتسارع باإلضافة لعالقة الكتلة 

 بالتسارع.
التجربة السادسة االحتكاك: في هذه التجربة يتم دراسة معاملي 

 الحركة السكوني والحركي.
 التجربة السابعة: التصادم في بعدين.

لطالب في هذه التجربة يتعرف ا التجربة الثامنة الحركة التوافقية:
للبندول البسيط وتتم دراسة الحركة التوافقية وعالقتها بحفظ 

 الطاقة.
التجربة التاسعة اللزوجة: في هذه التجربة يتم قياس معامل 

 لغريسالين.اللزوجة لمادة ا
 

 

 )صوت وضوء( IIIفيزياء عامة  أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 PH 104 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 

 محتوى المقرر.

تصنيف الموجات، الموجات الميكانيكية، الموجات المستعرضة 
لطولية، الحركة التوافقية البسيطة، انتشار الموجات والموجات ا

 المتناسقة والموجات الواقفة.
الصوت: طبيعة الموجات الصوتية، سرعة الموجات الصوتية 

في االوساط المختلفة، سعة الضغط، كثافة الموجات الصوتية، 
درجة الصوت، موجات الصوت في االنابيب، الضربات، 

 الرنين، تأثير دوبلر.



 

 
 

طبيعة الضوء، سرعة الضوء، طرق قياس سرعة  الضوء:
الضوء، الموجات الضوئية، قوانين االنعكاس واالنكسار، 

االنعكاس الكلي، المنشور، االنعكاس من السطوح المستوية ومن 
السطوح الكروية، المرايا، العدسات الرقيقة، معادلة صانعي 

 العدسات، اآلالت البصرية، الة التصوير، االنحراف البصري 
 .والزيغ اللوني

 

 Iالكهرباء والمغناطيسية  أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 PH 105 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

المجاالت الكهربية: خواص الشحنات الكهربية، العوازل 
الت، قانون كولوم، المجال الكهربي، المجال الكهربي والموص

لتوزيع شحنة متصل، خطوط المجال الكهربي، حركة الجسيمات 
 المشحونة في مجال كهربي منتظم.

قانون جاوس: الفيض الكهربي، قانون جاوس، تطبيق قانون 
جاوس على العوازل المشحونة، الموصالت في االتزان 

 الكھروستاتيكي.
بي: فرق الجھد والجھد الكهربي، فرق الجھد في الجهد الكهر 

مجال كهربي منتظم، الجھد الكهربي وطاقة الوضع نتيجة 
شحنات نقطية، الحصول على قيم المجال الكهربي من الجھد 
الكهربي، الجھد الكهربي نتيجة توزيعات شحنة مستمرة، الجھد 

الكهربي نتيجة موصل مشحون. المواسعة والعوازل: تعريف 
اسعة، حساب المواسعة، ربط المكثفات، الطاقة المخزونة في المو 



 

مكثف مشحون، المكثفات والعوازل، ثنائي القطب في مجال 
 كهربي.

التيار والمقاومة: التيار الكهربي، المقاومة وقانون أوم، نموذج 
)موديل( للتوصيل الكهربي، المقاومة ودرجة الحرارة، الموصالت 

 والقدرة.الفائقة، الطاقة الكهربية 
دوائر التيار المباشر: القوة الدافعة الكهربية، ربط المقاومات 

 على التوالي وعلى التوازي، قواعد كيرشوف، دوائر 
،RC ،نظريتان )ثيفينين ونورتن، الصيغة المركبة للتيار

الطوريات، نظريات التراكب والتبادلية، االجهزة الكهربية، 
 ية.التوصيالت المنزلية والسالمة الكهرب

 

 )صوت وضوء( IIفيزياء عملي  أسم المقرر. ت
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 PH 106 رمز المقرر.
 2 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 تجارب عملية عن الصوت. محتوى المقرر.
 تجارب عملية عن الضوء.

 

 ميكانيكا كالسيكية أسم المقرر. ت
 
 
 
 

 PH 201 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 PH 201 المتطلبات السابقة.
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 محتوى المقرر.

حركة مجموعة جسيمات: مركز الكتلة، الزخم الخطي، الزخم 
الزاوي، الطاقة، حفظ الطاقة، حركة جسمين مترابطين، الكتلة 

شتت، مقارنة عوامل التشتت في المختزلة، االهتزازات والت
 أنظمة، إحداثيات مركز الكتلة.

الجاذبية: مراكز الجاذبية في األجسام الممتدة، الجهود في 
 الجاذبية ومعادالت المجال، األنظمة الدائرة بندول فوكلت

ميكانيكا الجرانج: اإلحداثيات المعممة، معادالت الجرانج 
دأ اإلحداثيات المهملة، مبوتطبيقاتها، األنظمة المعرضة للقيود و 

 هاملتون وتطبيقاتها.
الحركة بتأثير القوة المركزية: الدوران حول إحداثي، مركز الكتلة 

وعزم القصور الذاتي، نشر القصور الذاتي وتعديلها القطري، 
الزخم الزاوي لجسم صلب، معادالت اولر لجسم صلب، زوايا 

 اولر، الدوار المتماثل.
 

 

 IIكهرباء والمغناطيسية ال أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 PH 202 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 PH 105 المتطلبات السابقة.

 
 
 

 .محتوى المقرر

المجاالت المغناطيسية: المجال المغناطيسي، القوة المغناطيسية 
 فة تيار فيالمؤثرة على موصل يحمل تيار، عزم اللي على ل

مجال مغناطيسي منتظم، حركة جسيم مشحون في مجال 
مغناطيسي منتظم، تطبيقات تشمل جسيمات مشحونة تتحرك في 

 مجال مغناطيسي، تأثير هول.



 

مصادر المجال المغناطيسي: قانون بايوت سافارت، القوة  
المغناطيسية بين متوازيين، قانون امبير، المجال المغناطيسي 

فيض المغناطيسي، قانون جاوس في لملف لولبي، ال
المغناطيسية، تيار االزاحة والصيغة العامة لقانون جاوس ي 

 المغناطيسية، المغناطيسية في المادة.
قانون فاراداي: قانون فاراداي للحث، القوة الدافعة الحركية، 
قانون لنز. القوة الدافعة الكهربية المتولدة والمجال الكهربي، 

 ات)المحركات(، معادالت ماكسويل.المولدات والموتور 
, الطاقة في مجال  RLالمحاثة: المحاثة الذاتية، دوائر

, دائرة LCمغناطيسي, المحاثة المشتركة, التذبذبات في دائرة 
RLC. 

دوائر التيار المتناوب: مصادر التيار المتناوب والطوريات، 
المقاومات في دائرة تيار متناوب على التوالي، المحاثاث في 

 RLCدائرة تيار متناوب، المكثفات في دائرة تيار متناوب، دائرة 
المربوطة على التوالي، القدرة في دائرة تيار متناوب، الرنين في 

مربوطة على التوالي، المحول وارسال القدرة،  RLCدائرة 
 محوالت التيار المتناوب والمرشحات.

 

 طيسية()الكهربية والمغنا IIIفيزياء عملي  أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 

 PH 203 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 

 التجربة االولى: قانون اوم.
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 محتوى المقرر.

التجربة الثانية قانون كيرشف: في هذه التجربة يتم قياس والتأكد 
 فظ الشحنة.من مبدئي حفظ الطاقة وح

التجربة الثالثة المجال المغناطيسي للكرة األرضية: وفي هذه 
 التجربة يتم قياس مقدار المجال المغناطيسي للكرة األرضية.

ف مواسع: في هذه التجربة يتعر  –التجربة الرابعة تجربة مقاومة 
 الطالب على المواسع وتتم دراسة جهد الشحن والتفريغ للمواسع.

ة يتم في هذه التجرب : القوة الدافعة الكهربائية:التجربة الخامسة
 قياس القوة الدافعة الكهربائية لبطارية مجهولة

التجربة السادسة: القدرة الكهربائية في هذه التجربة يتم قياس 
القدرة المستهلكة لمقاومة الحمل ودراسة العالقة بين القدرة وقيمة 

 المقاومة
 ه التجربة يتم حسابالتجربة السابعة جسر وتستون: في هذ

 مقدار مقاومة مجهولة.
التجربة الثامنة رسم خطوط المجال: في هذه التجربة يتم قياس 

 مقدار واتجاه خطوط المجال الكهربائي.
التجربة التاسعة االسلسكوب: في هذه التجربة يتم التعرف على 

 جهاز قياس اإلشارة.
لتيار لب االتجربة العاشرة الحث: في هذه التجربة يتعرف الطا

الحثي الناشئ من القوة الدافعة الحثية نتيجة تغير التدفق 
 المغناطيسي.

 
 

 اهتزازات وموجات أسم المقرر. ت
 
 
 

 PH 204 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
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 PH 104 المتطلبات السابقة.
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

ت وموجات: الحركة التوافقية البسيطة، االهتزازات اهتزازا
الميكانيكية والكهربائية، التمثيل المتجهي للحركة التوافقية 

البسيطة، جمع الموجات باستعمال المتجهات والدوال االسية 
 المعقدة، اشكال ليساجس، الضربات.

االهتزازات المخمدة: االهتزازات المخمدة في االهتزازات 
والكهربائية، االخماد الشديد، االخماد الحرج، الميكانيكية 

االهتزازات التوافقية المخمدة، التناقض اللوغاريتمي، زمن 
 .Qاالسترخاء، قيم 

االهتزازات المجبرة والرنين المهتز غير المخمد بتأثير القوة 
التوافقية، االهتزازات المجبرة مع وجود الخمود، ظاهرة االنتقال، 

 لمهتز المجبر، الرنين.القدرة الممتصة في ا
االهتزازات المترابطة: البندوالت المرتبطة بالنوابض، االحداثيات 

العامة واالنماط العامة لالهتزاز، جمع االنماط 
 العامة)االعتيادية(.

 الموجات المستعرضة والطولية:
معادلة الموجة، الموجات المستعرضة في حبل، انعكاس ونفاذ 

ة الحدود، الموجات الواقفة في الموجات المستعرضة في منطق
حبل ذي طول محدد، مجاميع الموجات، سرعة المجموعة 
وسرعة الطور، الموجات الطولية في الغاز والصلب، تأثير 

 دوبلر.
 الموجات الكهرومغناطيسية:

معادالت ماكسويل، تيار االزاحة، معادلة الموجة لمتجهات 
ل، يسي في العاز المجال الكهربائي، المجال الكهربائي والمغناط

 متجه بوينتك، كثافة الطاقة للموجات الكهرومغناطيسية.
 



 

 إلكترونيات أسم المقرر. ت
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 PH 205 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
  المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

ية ت، الروابط التساهمية، نظر مقدمة في توصيلية أشباه الموصال
حزم الطاقة والتوصيل في بلورات أشباه الموصالت، تيار 

االلكترونات والفجوات، أشباه موصالت نقية وأشباه موصالت 
، معادلة التيار في P-N)غير نقية(، وصلة  Pونوع  Nنوع 

، منحنيات الخواص للثنائي البلوري، التقويم P-Nوصلة 
ل نصف الموجة، معدل موجة كاملة، باستخدام الدايود، معد

 الترشيح ومجهز القدرة المستمر.
تطبيقات الدايود، ثنائي الزينر وتنظيم الجهد، التقويم، القص 

)القطع( وازاحة خط القاعدة، مضاعفة الجهد، الثنائي الباعث 
للضوء، الخلية الضوئية، الليزر، ثنائي نتغير السعة، الثنائي 

 النقي.
ثنائي القطبية، تركيب ترانزستور الوصلة  دراسة الترانزستر

وعمله، منحنيات الخواص، خط الحمل المستمر والمتناوب، 
دوائر انحياز الترانستور والستقراريه، الدوائر المكافئة المختلطة، 

التكبير)التضخيم(، مكبر الباعث المشترك، الباعث التابع، 
 خراج.تحصيل الجهود والتيار والقدرة، ممانعة االدخال واإل

ترانزستر تأثير المجال، مميزة تيار جهد االستاتيكي، الدائرة 
المكافئة، معامالت ترانزستور تأثير المجال، المكبر مشترك 

 المصدر.
التغذية االسترجاعية، االستجابة الترددية للمضخم، تردد القطع 
الواطئ والعالي، التغذية االسترجاعية السالبة والموجبة، مكبرات 



 

لمراحل وطرق االقران، مضخم العمليات، مضخم متعددة ا
العمليات العاكس وغير العاكس، تطبيقات مضخم العمليات 

 )التفاضل، التكامل، الجمع، الحساب البديلي(
المذبذبات: مذبذب مقاومة مكثف، مذبذب زحزحة الطور، 

مذبذب قنطرة فين، مذبذبات الدائرة الرنانة، مذبذبات البلورة، 
 النقي، مذبذب االهتزاز.مذبذب الثنائي 

الدوائر التكاملية والدوائر الرقمية، البوابات المنطقية، الدوائر 
 التكاملية وطرق تصنيعها، التضمين السعوي والترددي

 

 النظرية الكهرومغناطيسية أسم المقرر. ت
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 PH 206 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 بوعية.عدد الساعات األس
 PH 202 المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

 التكامالت الخطية والسطحية.
نظم االحداثيات: نظم االحداثيات الكارتيزية واالسطوانية، 

 والكروية، الضرب القياسي والضرب المتجهي.
 االنحدار والتباعد والدوران: نظرية ستوكس، نظرية التباعد.

تيكي: قانون كولوم، شدة المجال الكهربي المجال الكهروستا
نتيجة شحنة خطية، الجهد، الجهد نتيجة شحنة نقطية، الفيض 

س، سون والباليالكهربي، كثافة الفيض الكهربي، معادالت با
سون والبالس، عالقات الشدة والمجال يحلول معادالت با

الجهدي الكهربي، الطاقة في مجاالت استاتيكية، كثافة التيار 
افة الشحنة، تيار التوصيل، تيار الحمل، تيار االستمرارية، وكث

 شروط الحدود في العوازل، قانون جاوس، كثافة الفيض.



 

المجاالت المغناطيسية: قانون فاراداي للحث المغناطيسي، كثافة 
سافارت، المجال  –الفيض المغناطيسي، قانون بايوت 

 الطاقة المغناطيسي لملف يحمل شحنة، قانون أمبير، كثافة
 لمجال مغناطيسي.

القوى وعزم الدوران في مجال مغناطيسي: القوة المغناطيسية، 
المجال الكهربي وعنصر التيار، الشغل والقدرة وعزم الدوران، 

 العزم المغناطيسي لملف قطبي.
المجال المتغير زمنيًا ومعادالت ماكسويل: قانون فاراداي، قانون 

 ارية.لنز، قانون أوم، معادلة االستمر 
قانون أمبير المحور )المعدل(: معادالت ماكسويل في صيغ 

نقطية وتكاملية، معادالت ماكسويل في الفضاء الحر، العالقة 
 ، متجه بوينتنج، نظرية بوينتنج.E, Hبين 

 

 )إلكترونيات( IVفيزياء عملي أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PH 207 رمز المقرر.
 3 ة.عدد الوحدات الدراسي

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 

 :(Diode) التجربة األولى تجربة خصائص ثنائي األقطاب
يكون التيار لثنائيات السيل -يتعلم الطالب قياس خصائص الجهد

 .والجرمانيوم
 Zener) التجربة الثانية تجربة خصائص ثنائي األقطاب الزينر

Diode): ف التيار لمختل -يتعلم الطالب قياس خصائص الجهد
 .االنواع من الصمام الثنائي الزينر
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 محتوى المقرر.

التجربة الثالثة: تجربة الصمام الثنائي الباعث للضوء: قياس 
التيار لمختلف الصمام الثنائي الباعث  -خصائص الجهد 

 .(DEL) للضوء
ن حقق الطالب مالتجربة الرابعة تجربة موحد نصف الموجة: يت

 (RC) توحيد معدل نصف موجة ودراسة تأثير مرشحات دائرة
 .على تموج الجهد

التجربة الخامسة تجربة قنطرة التوحيد " الموجة الكاملة ": هي 
توحيد متصلة  Diodes موحدات 4عنصر الكتروني عبارة عن 

 (RC) على شكل قنطرة. يدرس الطالب تأثير مرشحات دائرة
 .على تموج الجهد

 التجربة السادسة: تجربة خصائص الترانزستور من نوع
(NPN) 1: يقيس الطالب خصائص المدخالت في الترانزستور 

 (NPN) التجربة السابعة: تجربة خصائص الترانزستور من نوع
 .يقيس الطالب خصائص المخرجات في الترانزستور :2

لم عالتجربة الثامنة تجربة الترانزستور ذي الباعث المشترك: يت
الطالب تعيين نقطة التشغيل في دائرة مكبر للصوت ويقيس 

 .المدخالت والمخرجات الفولتية ويحدد الجهد
التجربة التاسعة تجربة مكبر الصوت العاكس وغير العاكس: 

 .يقيس الطالب المدخالت والمخرجات الفولتية ويحدد الجهد
اضلي فالتجربة العاشرة تجربة دائرة مكبر الصوت ) الجامع ، الت

، التكاملي(: يقيس الطالب المدخالت والمخرجات الفولتية 
ويحدد الجهد لمكبرات الجامع المختلفة ، يرسم المدخالت 

 .التكاملي والتفاضلي والمخرجات الفولتية من المكبر 
 ضوء فيزيائي أسم المقرر. ت
 
 

 PH 301 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.
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 3 لساعات األسبوعية.عدد ا
 PH 104 المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

الموجات: جمع الموجات، الطرق الجبرية والمعقدة )الجمع 
المركب(، جمع السعات المركبة، سرعة المجموعة الموجية، 

 تحليل فورير.
االستقطاب: االستقطاب الخطي، االستقطاب الدائري، 

نون مالوس باالستقطاب، االستقطاب االستقطاب البيضوي، قا
االستطارة  ،3OCaC((بواسطة بلورات كربونات الكالسيوم

واالستقطاب، االستقطاب باالنعكاس، قانون بروستر، لوح ربع 
موجة، لوح ن صف موجة ولوح الموجة الكاملة، ظاهرة فاراداي، 

 ظاهرة بكل
)rreK( ظاهرة كير، (Pockels) 

جهزة التداخل، تقسيم السعة أو التداخل: شروط الت داخل، أ
 -تقسيم جبهة الموجة، جهاز التداخل لمايكلسون وفابري 

بيروت، مقياس التداخل لماخسيندر، جهاز ساج ناك، جهاز 
جرين، التداخل لالنعكاسات المتعددة، اشتقاق دالة  -تاي وان

الشدة، أهداب متساوية السمك، حلقات نيوتن، المرشحات، أفالم 
 اسية.عديمة االنعك

الحيود: حيود فرانھوفر لشق أحادي، الشدة لحيود في شق 
أحادي، الحيود في شقين، الحيود في متعدد الشقوق، الحيود في 

فتحة مربعة الشكل، توزيع الشدة، الفتحة الدائرية دالة بيسل، 
 -الحيود في المحزز، التشتت حيود لمحزز ألشعة ليزر ھيليوم

 نيون.
رية، شرائط نصف دورية، منحني حيود فرنل: الشرائط الدو 

التذبذب، جم ع ال سعات المركبة، تكامالت فرنل، حلزون 
 كورنو، سعة كورنو، شدة كورنو، الهولوغرافيا والليزر

 



 

 

 فيزياء حديثة وذرية أسم المقرر. ت
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 PH 302 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد تطلبات السابقة.الم
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

الجسيمات والموجات في الفيزياء الكالسيكية: الجسيمات 
الكالسيكية، اكتشاف االلكترون، األيونات والنظائر، النظرية 
الحركية، توزيع ماكسويل للسرع الجزئية )معامل بولتزمان(، 

 ة السينيةاألشعالموجات الكالسيكية، التكافؤ بين الطاقة والكتلة، 
النظرية النسبية الخاصة: تحويالت جاليليو، فرضيات آينشتاين، 

تحويالت لورنتز، قياس الطول النسبي، قياس الطول النسبي 
والزمن النسبي والفضاء الزماني والسرعة النسبية، الكتلة والطاقة 

 والزخم، تأثير دوبلر النسبي.
حراري للجسم أصل نظرية الكم )نظرية بالنك(: اإلشعاع ال

األسود، تكميم بالنك للطاقة )الكمات( نتائج نظرية الكم 
لإلشعاع الحراري، اشتقاق آينشتاين لقانون اإلشعاع لبالنك، 

 نظرية الكم للسعة الحرارية للمواد الصلبة.
الميكانيكا الموجية: الجسيمات الحرة الخاصية الثنائية، معادلة 

 مات تحت الجھد الجسيمشرودنجر الموجية للجسيم الحر، الجسي
 في صندوق، معادلة شرودنجر بوجود الجھد.

: الحركة المدارية لإللكترون Hالتحقيق التجريبي لتركيب ذرة 
 وتأثير زيمان، برم اإللكترون، برم اإللكترون والتركيب الدقيق.

الذرة متعددة اإللكترونات: مبدأ االستبعاد لباولي، الجدول 
 لية لإللكترون واألشعة السينية.الدوري، االنتقاالت الداخ

 



 

 

 فيزياء رياضية أسم المقرر. ت
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 PH 303 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 

 محتوى المقرر.

معالجة متجهيه لنظرية المدارات الكالسيكية، التباعد، 
يان، دوران المتجه، اإلحداثيات المتعامدة، نظم متعامدة والالبالس

خاصة، اإلحداثيات األسطوانية، اإلحداثيات الكروية، تكامل 
المتجه ونظريات التكامل، نظرية جاوس، معادلة االستمرارية، 

نظرية ستوكس، نظرية جرين، نظرية ھيلمھولتز، بعض 
 العالقات التكاملية المفيدة.

مالت فورير: الدوال الدورية، مسلسالت مسلسالت فورير وتكا
فورير، متسلسالت فورير نصف  –فورير، معادالت اولر 

المدى، تغيير الفترة، متطابقة بارسيفال، صيغ بديلة لمتسلسالت 
فورير، تفاضل وتكامل متسلسالت فورير، األسالك المهتزة، 

معادلة الحركة الهتزاز عرضي، حل معادلة    RLCالدوال، 
 دوائرالموجة، 

المتعامدة، مسلسالت فورير المتعددة، تكامالت فورير وتحوالت 
فورير، مبدأ ھيزنبيرج لعدم الوثوقية، حزم الموجة وسرعة 
المجموعة، التوصيل الحراري، معادلة التوصيل الحراري، 

 .تحوالت فورير لدوال ذات عدة متغيرات، حساب تحوالت فورير
لجندر متعدد الحدود، تعامد  :دوال خاصة للفيزياء الرياضة

Pn(x)  معادلة لجندر، دالة التوليد لدوال لجندر المرافقة، تعامد
دوال لجندر المرافقة، معادالت ھيرميت، دوال ھيرميت 

 المتعامدة، معادلة الكوير، معادلة بسل



 

الجرانج، مسائل التغبر  –معادلة اولر  :تفاضل وتكامل التغيرات
 –ة الجرانج للحركة، طريقة رلى مع القيود، مبدأ هاملتون ومعادل

ريتز، مبدأ هاملتون والمعادالت القانونية للحركة، مبدأ هاملتون 
جاكوبي، مسائل التغير  –المحور )المعدل( ومعادلة هاملتون 

 .مع عدة متغيرات مستقلة
 

 )ضوء فيزيائي( Vفيزياء عملي أسم المقرر. ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 PH 304 رمز المقرر.
 3 لوحدات الدراسية.عدد ا

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

وهي تجربة يتعرف فيها  التجربة األولى تجربة ثابت بالنك:
الطالب ان الضوء ليس له خاصية موجيه فقط بل له خاصية 

 .جسيميه أيضا
فيها الطالب على  يتعرف التجربة الثانية تجربة االستقطاب:

خاصية مهمة جدا لضوء أال وهي االستقطاب، ويتعلم كيف 
 .يحول الضوء غير المستقطب إلى ضوء مستقطب

يتعرف الطالب خاصية التداخل  التجربة الثالثة تجربة ميكلسون:
 .وأنواعه وكيفية تكوين تداخالت هدامة وبناءة

زياء يقيس من أهم تجارب الفي :التجربة الرابعة تجربة ميليكان
 فيها الطالب شحنة اإللكترون مقسوما على كتلته.

 :التجربة الخامسة تجربة المطياف بواسطة حاجر عديد الشقوق 
 .وهي تجربة يقوم الطالب فيها بدراسة طيف ضوء قام بتحليله

يقوم الطالب بحساب  :التجربة السادسة تجربة شحنه االلكترون 
 شحنة االلكترون مقسومة على كتلته.



 

تختص التجربة بدراسة تأثير  تجربة السابعة تجربة تأثير كير:ال
 .المجال الكهربائي على استقطاب الضوء

تختص التجربة بدراسة تأثير  :التجربة الثامنة تجربة فارادي
 .المجال المغناطيسي على الضوء واستقطابه

هي من التجارب األساسية  :التجربة التاسعة تجربة الحيود
لشروط الالزم توفرها لحدوث تداخل وحيود لدراسة الضوء وا

 .للضوء من شق منفرد وكذلك من شقين معا
هي من التجارب األساسية  :التجربة العاشرة تجربة المنشور

 .لدراسة تحليل الضوء بواسطة المنشور
 

 فيزياء نووية أسم المقرر. ت
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 PH 305 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

محتوى النواة، طاقة الربط النووية، أنصاف  :تركيب الذرة والنواة 
 أقطار النوى.

نموذج الكتلة نموذج قطرة السائل، تطبيقات  :النماذج النووية
 عالقة الكتلة التجريبية.

االشعاعي للنواة، االنحالل النشاط  :النشاط اإلشعاعي
االشعاعي، ثابت االنحالل، زمن االنحالل، معادلة االنحالل 

 اإلشعاعي.
 :قياس اإلشعاع النووي 

قياس أشعة جاما، قياس أشعة بيتا، قياس النيوترونات، أجهزة 
 قياس االشعاع النووي، طيف أشعة جاما.



 

 التشتت المرن، التشتت الغير مرن، تشتت الجهد.
ت النووية: قوانين الحفظ في التفاعالت النووية، حفظ التفاعال

الزخم الخطي وحفظ الزخم الزاوي، حفظ الطاقة والكتلة، حسابات 
 الطاقة في التفاعالت النووية.

االنشطار النووي: طبيعة االنشطار، انشطار النواة القابلة 
 انحالل ،βلالنشطار، طاقة االنشطار النووي، إشعاعات 

توزع الطاقات في انحالل بيتا، االقتناص  بيتا، إشعاعات
 النيوتروني.

المفاعالت النووية: أنواع المفاعالت النووية، مفاعالت 
 االنشطار، حساب عامل المضاعفة.

 

 )فيزياء نووية( VI فيزياء عملي أسم المقرر. ت
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 PH 306 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.
 3 ة.عدد الساعات األسبوعي

 ال يوجد المتطلبات السابقة.
 
 

 محتوى المقرر.

 التجربة األولى: تعيين منطقة التشغيل لعداد جايجر.
 التجربة الثانية: تعيين الزمن الميت لعداد جايجر.

التجربة الثالثة: تعيين كفاءة عداد جايجر للكشف عن اشعة 
 جاما.

ة الشدة ارنالتجربة الرابعة: تحقيق قانون التربيع العكسي ومق
 النسبية بين مصدرين.

 التجربة الخامسة: تعيين معامل االمتصاص لبعض المواد.
 التجربة السابعة: تعيين عمر النصف لبعض العناصر المشعة.

 .التجربة الثامنة: تأيين الهواء بواسطة مصدر مشع



 

 

 مقرر اختياري  أسم المقرر. ت
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 PH 307 رمز المقرر.
 3 ت الدراسية.عدد الوحدا

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 

 محتوى المقرر.

اهمية الطاقة ومجاالت استخدامها، أنواع الطاقة، مصادر 
الطاقة، الطاقة الشمسية واجهزتها وأنظمتها، استخدامات الطاقة 

 الشمسية في األغراض المختلفة.
توليد الكهرباء وتشغيل اآلالت، استخدام الطاقة الشمسية في 

أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية، طاقة الضوء، الخاليا 
الضوئية والمنظومات الضوئية الفوتو فولتائية، الثالجة الكهربية 

 التي تعمل بالطاقة الشمسية.
استثمار الطاقة الحرارية المتاحة من باطن األرض والبحار 

ية للطاقة الميكانيكية والمحيطات، استثمار المصادر الطبيع
)طاقة الرياح وطاقة المساقط المائية .... الخ..(، استثمار 
الطاقة الكيميائية الناتجة من التمثيل الضوئي، طرق حفظ 

 الطاقة، الطاقة النووية وتقنياتها واستخداماتها.
 

 

 طرق تدريس خاصة أسم المقرر. ت
 
 
 

 PH 308 رمز المقرر.
 3 ت الدراسية.عدد الوحدا

 3 عدد الساعات األسبوعية.
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 ال يوجد المتطلبات السابقة.
 
 
 

 .محتوى المقرر

 المحاضرة األولي: كيفية إعداد الدروس.
 المحاضرة الثانية: أساليب التدريس.
 .المحاضرة الثالثة: التعليم التعاوني

 .المحاضرة الرابعة: العصف الذهني
 تقصاء.طريقة االس :المحاضرة الخامسة

 المخاضرة السادسة: الطريقة النقاشية.
 المحاضرة السابعة الطريقة اإللقائية.

 المحاضرة الثامنة: إستراتيجيات التقويم.
 

 ديناميكا حرارية أسم المقرر. ت
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 PH 401 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد سابقة.المتطلبات ال

 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

مجال الديناميكا الحرارية، نبذة حول تطور علم الديناميكا 
الحرارية، األنظمة الديناميكية الحرارية، وصف النظام، أغراض 
الديناميكا الحرارية التقليدية، الكميات الضمنية وغير الضمنية، 

تقلة، معادلة دوال الحالة، المتغيرات غير المترابطة أو المس
الحالة، الطور، االتزان الحراري، العملية الديناميكية الحرارية، 
العمليات الديناميكية الحرارية شبه المستقرة، العمليات العكسية 

 والعمليات غير العكسية، الخزان الحراري.
 النظرية الحركية للغازات:

معادلة الحالة للغازات المثالية، صفات الغاز المجهرية، 
 غط،الض



 

 
 

معنى درجة الحرارة، معادلة فاند والز، السرع الجزيئية، معادلة 
المسار الحر، التوصيل الحراري، اللزوجة، التوزيع المتساوي 

 للطاقة، الحركة البراونية.
الشغل: الشغل الميكانيكي، الشغل المنجز خالل العملية 

العكسية، الشغل المنجز في التمدد الحر، أنواع أخرى من 
-P) حجم –أمثلة على حساب الشغل، مخطط الضغط الشغل، 

V)  ،للشغل، التفاضل التام وغير التام، التفاضالت الجزئية
معامالت االنكماش والتمدد، الشغل بداللة معامالت االنكماش 

 والتمدد.
القانون األول في الديناميكا الحرارية: طاقة النظام ، فكرة 

ارة ، القانون األول الحرارة، اعتماد الحرارة على مسار الحر 
للديناميكا الحرارية، الطاقة الداخلية للنظام،  الفرق بين الشغل 
والحرارة ، تغبر الحرارة تحت ضغط ثابت،  االنثالبي ، تغيرات 

الحرارة تحت حجم ثابت أو تحت درجة حرارة ثابتة، السعة 
  ،الحرارية ، الحرارة النوعية بحجم ثابت وبضغط ثابت

(Cp,Cv)  بين السعة الحرارية بحجم  ثابت والسعة الفرق
تطبيق القانون األول  (Cp,Cv) ، الحرارية بضغط ثابت 

للديناميكا الحرارية على الغاز المثالي ، بعض تطبيقات القانون 
األول للديناميكا الحرارية، الخواص الديناميكية الحرارية لمزيج 

 من الغازات المثالية.
 

 فيزياء الكم أسم المقرر. ت
 
 
 
 

 PH 402 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.
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 محتوى المقرر.

 مقدمة في ميكانيكا الكم
 السلوك الجسيمي لألمواج

 السلوك الموجي للجسيمات
 المؤثراث الكمية

 الميكانيك الموجي ومعادلة شرودنجر
 الكمية لذرة الهيدروجينالنظرية 

 

 تطبيقات فيزيائية باستخدام الماتالب أسم المقرر. ت
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 PH 403 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
  المتطلبات السابقة.

 
 

 محتوى المقرر.

 مقدمة عن برنامج الماتالب.
 المصفوفات.

 االعداد المركبة.
 يات الحسابية.العمل

 كيفية عمل برنامج.
 الرسم البياني.

 بعض التطبيقات الفيزيائية باستخدام الماتالب.
 

 الليزر واالطياف أسم المقرر. ت
 
 
 

 PH 405 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
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 PH 301 المتطلبات السابقة.
 
 

 محتوى المقرر.

عمل الليزر، االمتصاص واالنبعاث )االنبعاث التلقائي أسس 
واالنبعاث المحفز(، التوزيع المعكوس، الضخ، نظام الثالث 

 .مستويات، نظام االربع مستويات
مكونات منظومة أشعة الليزر األساسية، المرايا، الترصيف 
الضوئي للمرايا، عناصر االستقطاب، المواد تحت الحمراء، 

البصرية غير الخطية المضمنات، المواد  
 

 فيزياء جوامد أسم المقرر. ت
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 PH 406 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

 ا.المواد الصلبة خواصها وانواعه –المواد البلورية والغير بلورية 
ل معام-خلية الوحدة -شبكيات البلورية واألنظمة البلورية ال

 الرص والعدد التناسقي.
طريقة رسم المنحنيات والمستويات  -المتجهات االنتقالية 

 معامالت ميلر. –البلورية 
 الروابط البلورية أنواعها وخواصها والفرق بينها.

 طرق االنماء البوري والعيوب البلورية.
وري باستخدام حيود االشعة السينية )قانون دراسة التركيب البل

 براغ(.
الخواص المغناطيسية للمواد الصلبة ومنحى التخلف 

 المغناطيسي.



 

ديناميكا الشبيكة والخواص الحرارية نموذج اينشتين وديباي 
 للسعة الحرارية.

بعض األجهزة التي تستخدم في فحص المواد الصلبة )المجهر 
جهاز تحليل حيود اشعة –وني مجهر المسح االلكتر  –الضوئي 

 اكس(.

 

 فيزياء احصائية أسم المقرر. ت
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 PH 407 رمز المقرر.
 3 عدد الوحدات الدراسية.

 3 عدد الساعات األسبوعية.
 ال يوجد المتطلبات السابقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوى المقرر.

ر، مدى الفيزياء اإلحصائية، وصف األنظمة، فضاء الطو 
متوسط صفات النظام )األنظمة الكالسيكية واالنظمة الكمية 

 الميكانيكية(.
احصائيات ماكسويل وبولتزمان: التوزيع على الطاقات، أوزان 

التوزيعات العامة، التوزيع العام األكثر احتمااًل، حدة القمة 
القصوى للتوزيع العام، مضروب الجرانج بيتا، مضروب 

 سويل وبولتزمان.الجرانج ألفا، توزيع ماك
تطبيقات على احصائيات ماكسويل وبولتزمان: متوسط صفة 

وحدة النظام، الغاز الكالسيكي المثالي، متوسط السرعة والسرعة 
األكثر احتمااًل، تعريض دوبلر لخط الطيف، التوزيع المتساوي 

 للطاقة، الحرارة النوعية للغازات، معادلة آينشتاين لالنتشار.



 

 
 

-ي ديراك، غاز فيرم-ديراك: توزيع فيرمي -إحصائيات فيرمي 
ديراك، الغاز اإللكتروني، بارا مغناطيسية باولي، االنبعاث 

 الحراري األيوني.
درجة الحرارة واألنتروبيا: مفهوم درجة الحرارة اإلحصائية، 

 األنتروبيا، الطاقة الحرة.
الديناميكا الحرارية للغازات: وزن التوزيع العام األقصى لغاز 

لي كالسيكي، دالة التجزئة لبولتزمان، ناقض جبس، الغاز مثا
 المثالي الشبه كالسيكي.

تطبيقات في الديناميكا الحرارية اإلحصائية: الغاز البارا 
مغناطيسي، المهتز التوافقي، الجزيئة ثنائية الذرة، نظام ذو 

 مستويين للطاقة الشبكية غير المرتبة.
 

 
 


