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 أهداف قسم الفيزياء
الكشفففف  مك نيةاوقد اقدااط ال فيد جا يعام مفم الفيزياء اااسففففهفاد  يو  جا  -1

 هاعيههم الاعهد السفقيد جا يعام الهدايس . 

يقدا ةاف يك اليعفاياط االيهاااط العالقد ييا قيةك يك هكقفهم هزايد ال فيد  -2
 يع ظااف أميالهم جا يعام الهدايس . 

 نمداد ال فيد اسهعيام األعهز  الحديثد جا يعام الفيزياء اسبل ه ااها . -3

هزايد ال فيد يقدا يواسفففففففففل يك اليعفاياط اليسفففففففففامد  االثقاجقد االف اط الحقد  -4
 بهم الشخصقد .يشةل قيةك يك هويقد عااو

 نمداد ال فيد ي ايقد سفقيد جا يعااط هخصصهم ةيداسا جيزياء . -5
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 المقررات السنوية 
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 األولىالسنة 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 4 2 ميكانيكا وخواص مواد 110فز 1

 4 2 فيزياء )حرارة وصوت وضوء( 111فز  2

 6 2+2 اضة عامة ري 110رض 3

 4 2 كيمياء عامة 110كم  4

 2 2 فيزياء معمل ع111فز 5

 4 2 اللغة العربية  101م ع  6

 4 2 الدراسات القرآنية 102م ع  7

 4 2 الثقافة السياسية 103م ع  8

 4 2 علم النفس العام 104م ع  9

 4 2 اللغة اإلنجليزية 105م ع  10

 4 1+2 وبرمجةمبادئ حاسوب  علمي 115م ع  11

 4 2 مدخل إلى التربية 106م ع  12

 48 27 المجموع 
 

 السنة الثانية 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 4 2 ميكانيكا متوسطة  220فز 1

 4 2 الكهربائية والمغناطيسية 221فز  2

 4 2 رياضة فيزيائية 222فز  3

 4 2 ديناميكا حرارية  223فز  4

 2 2 فيزياء معمل ع221فز 5

 2 2 معمل كيمياء  عملي 110كم  6

 2 1 علم النفس التربوي 210م ع  7

 4 2 أسس المناهج 211م ع  8

 2 2 طرق التدريس العامة  212م ع  9

 4 2 مناهج البحث العلمي  213م ع  10

 32 19 المجموع 
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 السنة الثالثة 

 عدد اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 4 2 ميكانيكا متقدمة 330فز 1

 4 2 النظرية الكهرومغناطيسية 331فز  2

 4 2 الفيزياء الذرية والجزيئية 332فز  3

 4 2 إلكترونات 333فز  4

 4 2 البصريات الطبيعية  334فز  5

 2 2 معمل إلكترونات ع333فز 6

 2 1 االرشاد والتوجيه التربوي 335م ع  7

 4 2 طرق التدريس والتطبيقات الخاصة 321م ع  8

 2 1 علم نفس النمو 322م ع  9

 4 2 الوسائل التعليمية 324م ع  10

 34 18 المجموع 
 

 

 السنة الرابعة 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

 الساعات

عدد 

 الوحدات

 4 2 ميكانيكا الكم 440فز 1

 4 2 بة"فيزياء الجوامد " الحالة الصل 441فز  2

 4 2 فيزياء نووية 442فز  3

 4 2 فيزياء إحصائية 443فز  4

 4 2 فيزياء معمل متقدم ع 444فز  5

 4 2 مشروع التخرج 449م ع  6

 4 2 التقويم والقياس 430م ع  7

 4 2 التربية العملية  432م ع  8

 32 16 المجموع 
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 4 2 دميكانيكا وخواص موا 110فز
 

 –هاهيل اليقداا  –ا الاحداط اليشففففففهقد  –الاحداط األسففففففاسففففففقد  –الاحداط: األيعاد 
 الهحفيل

 –هعاي  الكيقد الققاسففففففففقد ا الكيقد اليهعهد  اليهعهد:الكيقاط الققاسففففففففقد ا الكيقاط 
خااص اليهعهاط  )قاواك الهبديل ؛ قاواك الهوسفففففير ؛ لفففففال الكيقد اليهعهد ييقداا 

 ثابط(
نيعففاد   -يعففد ااحففد ا جا يعففديك ا جا ثعثففد أيعففاد  جااح اليهعهففاط  عيع ا   -

لففففففففففففففال  –يحصفففففففففففففففد  يعيامد يك اليهعهاط يال ايقد الهحفيفقد ا ال ايقد البقاوقد 
 اليهعهاط : اللال الققاسا ؛ ا اللال ااهعاها. 

اإلزاحد ؛ يهاسط السامد الفحظقد ؛ يهاسط الععفد ؛  –اص  الحاةد جا يعد ااحد 
الحاةد  –الحاةد يسامد يوهظيد ؛ اص  الحاةد يسامد يوهظيد  –د الفحظقد الععف

 يععفد ثابهد 
دااسفففد قااويك الحاةد لفسفففقا    -اصففف  الععفد يحاةد ثابهد ا دااسفففد قااويك الحاةد 

 الحا.
حاةد عسففففففففم  –الععفد جا يعديك  –اإلزاحد ؛ السففففففففامد اصفففففففف  الحاةد جا يعديك : 
حاةد اليقذاجاط ) حالد  خاصففففد لعسففففم جا يعديك  – يععفد جا يعديك ا معفد ثابهد

 معفد  ال اد الياةزي . –(  الحاةد الدائايد لعسم جا يسهاى أجقا ا سامد ثابهد 
اهزاك عسفففففم  –القا  ا الازك  –ديوايقةقد الحاةد الخ قد : الكهفد  ا القصفففففاا الكهفا 

 أثيا يعيامد قاى يعادلد الحاةد هحط ه  -قااويك وياهك  –هحط هأثيا يعيامد قاى 
حاةد عسففففففم  –قاواك ااحهكاك   -حاةد عسففففففم  مفأ سفففففف و أيفس أجقا ا يائل  –

 القا  ال ااد  الياةزيد. –مفأ س و خشك أجقا ا يائل 
الشفف ل اليبذام مفأ العسففم يهحاك هحط  –القدا  . هعاي  الشفف ل –ال اقد  -الشفف ل

 –حط هأثيا قا  ااحهكاك الشففف ل ا حاةد عسفففم ه -هأثيا قا  ثابهد ا ه ياه يع الزيك
 اقد الالففففففففع ا  - اقد الالففففففففع لعسففففففففم يهحاك هحط هأثيا قا  العاذبقد األالففففففففقد 
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يعض اله بققاط ليبدأ  –ال اقد الكفقد ا يبدأ ثباط ال اقد   -معقهها يالشففففففففففففففف ل 
  ال اقد ) اليبذام اليسقط ، حاةد زوباك ، حاةد عسم جا يساا غيا يوظم(

خاصففففففقد اليااود  –يااود ؛ شففففففاا  اهزاك العسففففففم الصفففففففل ااهزاك  اإلسففففففهاهقةا ا ال
 يعايل الحعم  –يعايل القص –يعايل قاوج -لفيااد الصفيد

خصائص الساائل جا حالد السةاك : حااط  الياد  ) الصفيد ، السائفد ، ال ازيد ، 
 الكهفد ، الكثاجد ، اللفففففففف ط جا الياائع )اللفففففففف ط هود وق د جا سففففففففائل ،  –اليعزيا( 
 جا  الل ط بيك وق هيك جا سائل( الفاق 
قاواك ال فا  –قامد  ياسفففةام  –اللففف ط  العاي ا احداط اللففف ط اليهخففد  -

ظاها  الهاها السفففففففف حا ) الهاها السفففففففف حا ا الفاق   -ا قامد  أاخييدس –
 الخاصقد الشعايد .–جا الل ط جا جقامد هاائقد ( 

اليوهظم ا يعادلد  خصففائص السففاائل جا الحاةد : اوسففقال اليائع ، ااوسففقال -
الفزاعد ا قاواك باازاي  –ا يعض اله بققاط  يعادلد باوالفا –ااسففففففهيااايد 

 ااوسقال غيا اليوهظم  ا مدد ايواك .  –قاواك سهاك  –

 
 

 اليااعع 
1. physics volume 1 and 2 , Redneck – Hallday- Krane 

4thed,Jhon Whaley  

2. '' university Physics'' Hugh D Young.  Addison Whaley 

3. principles of Physics Serway.Bruce Byres. 

 

 "اليقةاوقةا " العزء األام .د. اليدوا أبا القاسم دخيل؛ .4

 .أباميك"الفيزياء العايعقد " د .  أحيد احيل ا د . ال اها  .5
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 4 2 فيزياء )حرارة وصوت وضوء( 111فز 

ااهزاك الحاااي ا القفففففاواك  –اا  الحااا  ا الهايايهااط : يفهام داعفففففد الحا  داعفففففد
 –ا الفهاوايط  السففففففففففسفففففففففياقسالهايايها الزئيقا  ا هدايعا –الديوايقةا  الصففففففففففاي 

هايايها  – ةففكالهايايها ال فففففففازي ا هفففففففدا   –هايايها اليقفففففففاايفففففففد  الكها قفففففففد 
 البياالاوا.
اقد ا ةيقد  ال  –ةيقد الحااا  ا الحااا  الوامقد  –اليااد الصففففففففيد  الحااا :الهيدد الحا 
 –ه يا الحالد  –ال اقد الحااايد اليفقاد  ا اليةهسفففففففففففففففيد  –ااهزاك الحاااي  –الحااا  
 –داعد الحااا  الكايود لفهبخا  –اوصفففففففففففففففهاا ا الحااا  الكايفد  لعوصفففففففففففففففهاا  داعد

 ااهزاك الحاااي ا هعبك الحااا   الوامقد . 
 مفأم الحااايد اصفففففففففففففففيل العااز ه – اق اوهقام الحااا  : اوهقام الحااا  يالهاصفففففففففففففففيل 

 اوهقام الحااا  بإشعاع . –اوهقام الحااا  يالحيل  –الهاالا ، ا مفأ الهاازي 
الععقد  –ال از اليثالا ا الوظايد  الحاةقد  لف ازاط : يعادلد الحالد لف از اليثالا 

ال از  –الوظايد الحاةقد  –قسففففففففففك اللفففففففففف ط ا الحعم  ا داعد الحااا  لف از اليثالا 
 اليثالا ةوياذ  .

الشففففففففففففففف ل ا اله يا جا  -يقديد لفديوايقةا  الحااايد  : هعاي   الديوايقةا  الحااايد  
 –ال فففاقفففد الفففداخفقفففد  –العيفقفففد اإليزايهايفففد  –الحااا  ا اله يا جا الحعم  –الحعم 

يعض اله بققففاط لفقففاواك الففديوففايقةا الحاااي   -القففاواك الففديوففايقةا الحاااي األام 
الحااا   –الحااا  الوامقد  لف از اليثالا مود حعم ثابط ا مود لففففف ط ثابط  –األام 

 العيفقد األديياهكقد .  –الوامقد لفياد  الصفيد 
  
 

 –الياعاط اليسهعالد  –الياعاط ال القد  –الياعاط الصاهقد :  بقعد الياعاط 
الياعد اليوهشا   –اشهقاق يعادلد الياعاط  –الياعاط اليوهقفد   -الياعاط الهااجققد 

 اقد  اقدا  الياعد اليوهشا  جا سفم  –جا سفم يشداد ا حسال سامد  الياعد 
ا السعد ههففا يخ ياعهيك يهساايها الهادديل الياعاط ا قشيل يبدأ هااك –يشداد 
  -ياعهيك يهساايها الهادد ا ههحاك جا مةس ااهعاه  هااكيل  -ا ال اا
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 –الياعاط الصاهقد   -اقاجد جا األوابيل الهاائقد الياعاط الي –الياعاط الياقاجد 
يعادلد  –الياعاط الصاهقد  -سامد الصاك جا الياائع ا جا اليااد الصفيد 

بيك الشد  ا اله يا جا  الععقد –شد  الصاط  –يعادلد ه يا الل ط  –اإلزاحد 
 ظاها  دبفا  –يسهاى الشد   -الل ط ا سامد الصاط  

 
األشعد  –خااص الياعاط   -اء :  بقعد اللاء الخااص األساسقد لفل

 –الظل ا الكساف ا الخساف  –أسس اليصاياط الهودسقد  –الكهااي وق قسقد 
  -اوعةاس اللاء  ااوعةاس الداخفا الكفا  –ياآ   – يقد األيوسفيا   -ااوعةاس 

اا  الص -الياآ     -الهشهط ا ألااك ال ي   –ظاها   الساال  –األلقاف اليصايد 
الكااقد ا العدساط  العدساط  -الياآ  الكااقد  ا اليقعا  ا اليحديد  –الهقديايد 
كااي  الزيغ الفاوا ا الزيغ ال –العدساط الياةيد  –العدساط اليفاقد   -العيد 

 ا الزيغ الكااي لفياآ  .   -لفعدساط 
هأثيا اليعد  –البؤاي  هعديل -بيك العيك ا آلد الهصايا  يقااود اليصايد:األعهز  
 -ااحد  عهاز يصاي قحهاي مفأ مدسد  –األجعم ا الهحيقض  –البؤاي 

 الففكا.اليعها  –الياةل  اليقةااسةال -ا العدساط العصقد  الوظاااط،
 
 
 
 

 اليااعع:
 د . ال اها أبا ميك  –. أحيد احيل العايعقد دالفيزياء 
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 6 2+2 رياضة عامة  110رض

  
أوااع الداام  –الو اق ا اليدى  –الداام  هعاي ام :  حسال اليثفثاط ا الدا 

 اليثفثقد  ا معقاط اليثفثقد ، األسقد ا الفاغااهيقد  –الداام العبايد  –ااسيها 
 

خااص الوهاقاط ا وهاقد الداام  –هعاي  وها  الدالد  – ااشهقاقالوهاقاط ا 
 –شهقاط داام القاى هعاي  ااشهقاق يالوهاقاط )الهفسيا الهودسا (  ي -العبايد

يشهقاط   -يشهقاط الداام اليثفثقد  –يشهقاط يك يااهل مفقا قاامد ااشهقاق 
 اشهقاق الليوا  -الداام األسقد ا الفاغااهيقد  

 
وظايد  –اسم اليوحوقاط  –ا اليهواقصد  اليهزايد ه بققاط مفأ الهفالل : الداام 

  –يد اليهاس د وظايد القق  -الققيد العظيأ  ا الققيد الص اى 
 

هكايل الداام  -الهكايل يالهعاقض –الهكايعط الققاسقد  –الهكايل : هعاي  الهكايل 
هكايعط ياسهخدام  –هكايعط وهائعها داام يثفثقد مةسقد  – أواامهااليثفثقد بعيقع 

الهكايل يااخهزام  –الهكايل يالهعزؤ  –اليا ع  نكيامالهعاقلاط  اليثفثقد ا 
  –الهكايل اليحداد  –اليههالا 

 
 –الحعام  – ام يوحوا  –اليساحد بيك يوحوييك  نيعاده بققاط مفأ الهكايل : 

 الش ل .
 

عذاا  إليعاد ايقد وياهك  –الهودسد الهحفيفقد اليس حد : اليياس العيادي ليوحوأ 
 –الق ع الواقص ا الزائد ا اليوحوقاط يك الداعد الثاوقد  –الدائا   –اليعاداط 

 ع يك اليخاا  يقا 
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 اإلحداثقاط –اليساحد يالهكايل الثوائا  –: الهكايل الثوائا  األيعادليهعدد اليااعع:
يساحد  –ااس ااوقد  ا الكااقد  اإلحداثقاط –الهكايل الثعثا ا الحعام  –الق بقد 

 الس اح . 
 

Thomas. Ed .  thcalculus and analytical geometry  4اليااعع : 

Addison, Wesley 1969  
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 2 2 فيزياء معمل ع111فز

  
 الهالقد:ل  معقد يالفااع  اليعيل الهعاال الهاقشيل 

 اللاء  –الصاط   -خااص اليااد -الحااا   –ااسهاهقةد 
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 4 2 كيمياء عامة 110كم 

  
 
 

 الهاةا الذاي  •

 بداقد الوظايد الذايد  •

 ا ،هسوبا  ، شااودعا ، باه  يسكأشعد اليهيط ، دذا جااد ، ييفقةاك ،  •

، قامد  هاود ، أاجياا ، يبدأ ااسهثواء  االكهااوانمداد الكم ا الهازيع  •
 لياالا 

 يعض الخااص الفيزيائقد الكقيائقد  هدا داايد العواصا  ا  •

 يدخل نلأ وظايد الكم ايبدأ ذايد ال اقد  •

ق بقد الااي د األياوا ، اإلسهايا ، الااي د ، الهدااعيوقد ،  الكقيائاالهاايط  •
 ، الااي د الهواسققد 

 ( NSEPRهواجا اازداا   ، األلكهااوقد ا الشةل الهودسا لفعزيئاط ) •

 وظايد  ظاها  الهكاجؤ •

 ههعيك الداااط الذايد  •

  لف ازاطيدخل نلأ القاواك العام  •

 يدخل نلأ الكقيقاء العلاقد •
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 4 2 ميكانيكا متوسطة  220فز

 
سامد ا معفد ياةز  –سام : ياةز الكهفد  لعسييك ديوايقةا حاةد ليعيامد أع

عسقياط  ليعيامد، ديوايقةا حاةد ياةز لعسييك ، ياةز الكهفد الكهفد لعسييك 
ياةز ةهفد  ديوايقةقد  –عسقياط  ليعيامد، سامد ا معفد ياةز الكهفد 

حسال ياةز الكهفد ألعسام صفيد ) قليل ، أس ااود ،  –عسقياط  يعيامد
 ةا  (
 

 ليعيامدةيقد الحاةد الخ قد  –ةيقد الحاةد الخ قد لعسم  الحاةد:ةيقد 
 -الحاةد يبدأ حفاظ ةيقد  –الععقد بيك ةيقد الحاةد ا القا   –عسقياط 

  –ه بققاط ليبدأ حفاظ ةيقد الحاةد 
ةيقد الحاةد ألعسام ثابهد الكهفد ، ةيقد الحاةد ألعسام يه يا  الكهفد )الدجع  -

 الصاااخا(
يبدأ حفاظ ةيقد  -الدجع ا معقه  يةيقد الحاةد  –هعاي  الهصادم   : الهصادم

ااص دام  غيا  –ااص دام الخ ا الياك لعسييك  –الحاةد  أثواء الهصادم 
 البودام القذجا  –الياك 

 
، السامد الزااقد  اليهاس دالسامد الزااقد  –الدائايد : اإلزاحد الزااقد  الحاةد
الععفد الياةزيد  –اليهاس د ، الععفد الزااقد الفحظقد الععفد الزااقد  – الخ قد

الععقد بيك الععفد  –الحاةد يععفد زااقد ثابهد  قااويك –الععفد اليياسقد  –
 الياةزيد ا السامد الخ قد .

 القصاا –الحااا  الخ قد : ال اقد الحاةقد لعسقم جا حاةد دائايد   ديوايقةا
حسال القصاا  -مفأ أيعاد يخهففد  صاا الذاها لكهلحسال الق –الذاها 

يبدأ اليحاايك اليهاازييك لفقصاا  –ألعسام صفيد ) قليل ، أس ااود ، ةا  ( 
ديوايقةا الحاةد لعسم صفل  –مزم داااك لعسم يهحاك يحاةد دائايد  –الذاها 

 يعض اله بققاط لعسم هحط دائايد ا حاةد اوهقالقد )الحاةد الدائايد األس ااوقد( 
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 هعاا ي  –الزااي ليعيامد عسقياط  العزم -هعاي  العزم الزااي  الزااي: العزم

 -الزااي  حفاظ لفعزميبدأ  –داااك لعشم جا حاةد دائايد  مزم -مزم الداااك 
 الزااي. حفاظ لفعزمليبدأ  اله بققاط

 
 الهااجققدالحاةد ااههزازيد   -الحاةد ااههزازيد :  اص  الحاةد ااههزازيد 

ال اقد الحاةقد ا ال اقد الالعقد لعسم يههز يحاةد هااجققد يسق د  - اليسق د 
يبدأ حفاظ لفحاةد ااههزازيد يع يعض اله بققاط )البودام اليسقط ، البودام  –

 الياةل ، ةهفد يعفقد ببزهباك(
 

 اليااعع
1. 'Physiscs' volume 1-2 Resnik  Halliday, Krane . 4th Ed 

Wesley 

2. University Physics  Hugh D Young  Eighth Addison  

Wesley 

3. Principles of Physics. Serway , Bruce  Byres .  
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 4 2 الكهربائية والمغناطيسية 221فز 

 
العاازم الياصعط  – بهأثياخااص الشحواط الكها قد ا الشحك  –اليعام الكها ا 

ليعام الكها ا ا -خ ا  اليعام الكها ا  –اليعام الكها ا  – ةالم قاواك  –
)الكثاجد الحعيقد لشحود ، الكثاجد الس حقد  لشحود ، الكثاجد  الهازيعلشحود يسهيا  

 حاةد عسقياط يشحاود  جا اليعام الكها ا. –الخ قد( 
مفأ   عاساسه بققاط قاواك  عاساسقاواك  –: الفقض الكها ا  عاسقاواك 

 لساكود .جا حالد الكها قد ا الياصعطخااص  -أعسام  يشحاود  
جاق العهد جا يعام ةها ا يوهظم  -العهد الكها ا : جاق العهد ا العهد الكها ا 

عهد ياصل  –العهد الكها ا  ا  اقد العهد  الواهعد مك شحود يسهيا  الهازيع  –
يعض ه بققاط الكها قد الساكود ) يالد الفاوداعاف ، الياسل  –يشحاك 

 .( الفاو ااجاالكهااسهاهقةا ، الهصايا 
اليةث   –يةث  يهاازي الس اح  –السعد الكها قد ا اليةهفاط : هعاي   السعد 

ال اقد  –هاصيل اليةثفاط مفأ الهاالا ا الهاازي  –األس ااوا ا اليةث  الكااي 
أااع اليةثفاط  –يةث  قحهاي مفأ مازم ةها ا  –اليخزود جا اليةث  اليشحاك 

-. 
اليقاايد الوامقد   -اليقاايد ا قاواك أام  –الهقاا ا اليقااياط : الهقاا الكها ا 

 ال اقد الكها قد ا القدا  .  –الهاصيل الفائر الكها ا  –لعد  ياصعط 
هاصيل اليقااياط مفأ  –الهقاا اليسهيا الداائا الكها قد : القا  الداجعد الكها قد 

ةث  دائا  هحهاي  مفأ يقاايد  اي –قاواك ةخاشاف   -الهاالا ا مفأ الهاازي 
)األييها ، الفالهييها  –يعض األدااط الكها قد  –)شحك اليةث  ، هفايغ اليةث  ( 
  يعزئ العهد . –،  العففاواييها( قو ا  ايهسك 

القا  الي وا قسقد  –اليعااط الي وا قسقد : هعاي  خااص اليعام الي وا قسا 
م ي وا قسا مزم الهدايا مفأ حفقد بها هقاا جا  يعا –مفأ ياصل قحيل هقااا 

يعض اله بققاط  مفأ حاةد  -حاةد عسقم يشحاك  جا يعام ي وا قسا –يوهظم 
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عسقم يشحاك  جا يعام ي وا قسا )يوهفا السامد، ي قاف الكهفد ، السقةفهااك ، 
 هأثيا هام( .

القا  الي وا قسقد   بيك ياصفيك  –يصادا اليعام الي وا قسا :  قاواك بياسفاا 
اليعام   -اليعام الي وا قسا ليف  حفزاوا   -بيا قاواك أي –يهاازييك 

جا  عاسقاواك –الفقض الي وا قسا   -الي وا قسا مفأ يحاا اليف  الحفزاوا  
، الهي وط  ا شد   الذااط) العزم  الي وا قسا  ي وا قسقد  الياد   -الي وا قسقد  

  –اليعام الي وا قسا( 
الداجعد الكها قد الواهعد  القا  -ك لوز قاوا  -قاواك جاادي لفهأثيا  جاادي:قاواك 

 اليعااط الكها قد.يالهأثيا ا 
 – الي وا قساال اقد جا اليعام  – RLداائا  –يعايل الحث :  الحث الذاها 

 الحث ا الهيادم 
دائا  ةها قد هحهاي مفأ  –( ACداائا الهقاا اليهادد : يصادا الهقاا اليهادد )

 مفأ الهاالا . ( RLCيقاايد  ا يةث   ا يحث )
 

 اليااعع :
 
 

 ال اها أبا ميك الكها اء . د . أحيد احيل ا د .  .1

2. Physics for scientist and engineers – Serway – Sunders 

Golden Soundest series. 

3. Fundamentals of Physics – Halliday and Resnick – 

Johnwelly and sons   
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 4 2 رياضة فيزيائية 222فز 

 
هيثيل  –اليصفاجاط ا األوظيد و  اليحدداط:   اليصفاجاطو  ليحدداطا

اليصفاجد العةسقد ا اليصفاجد اليهعايد     -  اليحدداطيقداا   -اليحدداط  
ه بققاط ) أويا  ااههزاز لكهل يهصفد  –اليهع  الذاها  –نيعاد الققم الذاهقد  -

 بواايض ، حل داائا ةها قد ( .
اخهياا  -اليهسفسعط الهااجققد   -سفسعط الهودسقد  اليهسفسعط :  اليه

اخهياا  –اخهياا داليباد ةاشا  –اخهياا ةاشا   -اخهياا اليقااود –الهقاال 
 –الهقاال الي فر  – عاساخهياا  –اخهياا ةاييا   -ياكفاايك الهكيايفا 

 سفسفد األسس . – هايفااسفسفد  –سعسل الداام 
 –جصل يه يااط  –ا ثاوقد : يفهام أساسا  أالأ اليعاداط الهفالفقد داعد

حل اليعاداط  -حل اليعاداط الهفالفقد اليهعاوسد يك الاهيد األالأ 
حل اليعاداط الهفالفقد الخ قد غيا اليهعاوسد   -الهفالفقد يك الاهيد األالأ 

حل اليعاداط الهفالفقد الخ قد اليهعاوسد يك الاهيد   -  -يك الاهيد األالأ 
   -الثاوقد ذا يعايعط ثابهد  يع يعض اله بققاط )يهذبذل يسقط ، يهلائل ( 

حل اليعاداط الهفالفقد الخ قد غيا اليهعاوسد يك الاهيد الثاوقد ) ااههزاز  -
 القصاي( .  

حل اليعاداط الهفالفقد العزئقد اه بير شاا  الحداد :اليفهام األساسا 
حل يعادلد الساياك  -الثاوقد    الداعدقد يك لفيعاداط الهفالفقد  العزئقد الخ 

ال شاء اليسه يل ا ال شاء الدائاي : )يعادلد   -جا يعد ااحد  الحاااي 
 بقس لسل ليعك دايعس جا الوظام الكااي ) يعادلد يعادلد احل  –بقسفسل( 

 (. الكااقد ، يثام ةا  يعدوقد  يشحاود 
جا حل  ه بققاط لهحام ايعس  –س الهحاقعط الهكايفقد : هعاي  هحايل ايع

 هعاي  هحايل جاايا ا ه بير مفأ ايعادلد الياعد .  –اليعاداط الهفالفقد 
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 اليااعع 
1. Calculus and analytic geometry . Thomax 4th Ed,  

Addison Wesley  

2. Advanced Engineering Mathematics SRWIN Kristi, 4th 

Ed Wily. 

3. Mathematical methods for Physics. 3th Ed  Arfken 

Academic  Press . New York .  
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 4 2 ديناميكا حرارية  223فز 

 
القاواك الص اى  –ااهزاك  الحاااي  –داعد الحااا  ، ااهصام الحاااي 

ققاس داعد الحااا    –يفهام داعد الحااا   ا أ اام اايزا ثايا  –لفثاياديوايقةقد 
 اليقاايد  ا اليزدا   هايايها –يققاس سفسياس   -لفياء  عثقدالثالوق د  -

 الحاااي .
شةل    اا الل ط  -أوظيد يسق د :  شةل    اا الل ط ا الحعم لياد  وققد 

 –س و الل ط  ا الحعم ا داعد الحااا   –ا داعد الحااا   لياد  الحااا  
اله يااط الهفالفقد ،  –ااام يعادلد جاوديعاداط الحالد : يعادلد ال از اليثالا ا 

الايالقد  الوظاياطالهفالعط الهايد ايعض  –يعايل  الهيدد الحاااي ا ااول ا  
. 

ا  اا  الل ط ش ل  الياائع  ا معقه  يشةل  –الش ل : اله يااط شي  الساكود 
أيثفد   -الش ل  جا العيفقاط شي  الساكود  –امهياد الش ل مفأ اليساا  –الحعم 
 لش ل جا أوظيد أخاى . :  هيدد سفك ، هيدد س و اقير ،  شحك ي اايد .مفأ ا

القاواك  -ال اقد الداخفقد  –الش ل األدقابا  –القاواك األام : الش ل ا الحااا  
السعد الحااايد ا  اق  –الصق د  الهفالفقد لفقاواك األام  –األام لفثاياديوايقةقد 

يعاداط السعد الحااايد  –ي  الكالااي السعد الحااايد لفياء ا هعا  –ققاسها 
 الصهايج الحاااي. –الخاصد يال ازاط 

اليحاك  –يحاك سهالور  –القاواك الثاوا : هحايل الش ل نلأ حااا  ا العةس 
الثاوا  يعوك لفقاواك  –صق د ةففك  –يحاك ااحهااق الداخفا  –البخااي 

العةاسقد ا العمةاسقد  –لفقاواك الثاوا  سفسياسصق د  –البااد  –لفثاياديوايقةقد 
. 

داعد الحااا  ا  شةل  اا  –اوهاا ا ال از اليثالا  –األوهاا ا : يفهام األوهاا ا 
معقد  –معقد األوهاا ا يال اقد غيا اليهاجا  ا ال اقد الحا   –األوهاا ا 

 العشاائقد ياألوهاا ا . 
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 اليااعع 

 
Heat and thermodynamics . M .W Zemansky  and R.H Dittman 

.Megraw- Hill book Company , 6th Ed 1981 

 

 2 2 2فيزياء معمل ع221فز

 
 

 يالفااع الهالقد : الهعاال الها لها معقد   اليعيل قشيل
 الهقاا اليهادد . –هعاال هشيل اسهخدام األسفسةال  –الكها ائقد ا الي وا قسقد 

 
 

 اليااعع 
 

 قد  د . يحيد سالم الفيد الفيزياء الهعايب  .1

 الفيزياء اليعيفقد  د . يحيد يعهاق ، د .  فعد ايحاك  .2

 جيزياء يعيل ، د . أبا زةا ؛ .3

4. Laboratory  manual of Physics (SI units) Tyler F  
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 4 2 ميكانيكا متقدمة 330فز

 
حاةد عسقم هحط هأثيا قا  هعهيد  ااحد:اص  حاةد ا ديوايقةقد عسقم جا يعد 

حاةد هزاز زوباك   -حاةد عسقم هحط هأثيا قا  هعهيد مفأ السامد  اليساجد.فأ م
 هزازيك زوباةيك  يهزااعيك . – اليهلائل" ااههزاز  يدمم يقا  خااعقد 

الععقد بيك اليعام ا  –خ ا  القاى ليعام العاذبقد  –عهد العاذبقد  العاذبقد:
األس و  لفعاذبقد اخ ا  لقاى  –ةهفا  لهازيعحسال العاذبقد  –عهد العاذبقد 

 العاذبقد.حسال قا   –اليهسااقد العهد 
 

ال اقد الحاةقد :  –هحط هأثيا قا  ياةزيد : الكهفد اليخهزلد اص  الحاةد 
القا  اليحاجظد  –يالاحداط الكااهزيد  ، يالاحداط  األس ااوقد ، يالاحداط الكااقد 

يعادلد الحاةد لعسقم  –ا  اليحاجظد ال اقد الالعقد لفق  -ا القا  غيا اليحاجظد 
حاةد  – اقد الالع الفعفقد  –هحط قا  ياةزيد ههواسل يع يقفال يا ع اليساجد 

 ةيياا . يعادلدالكااكل ا 
السعد    -اإلزاحد   –الحاةد جا أوظيد أحداثقاط يهحاةد : أوظيد أحداثقاط دااا  

حاةد  – ةاا يالياسقا   –ةزيد القا  ال ااد  اليا  –أحداثقاط دااا   ، ا الععفد جا
 . جاةفطبودام  -أعسام وسيد لألاض  

يعادلد اعااوج  –األحداثقاط العايد  –يعادلد هاييفهاك ااعاالج : يبدأ هاييفهاك 
 –الهااجر بيك يعاداط اعاوج ا يعاداط وياهك  -جا لاء األحداثقاط العايد  

 ازاك . يؤثااط الحاةد ا يحدد با  –يعاداط هاييفهاك 
اليسبيد لعههزاز جا لاء  يالقا : معقد ال اقد الالعقد  ااههزازيدوظايد الحاةد 
اسهخدام سفسفد هايفاا لفك  اقد الالع اههزاز عسم بداعد حاةقد  –األحداثقاط 

العايد  الوظايد –"زوباةيك "  أكثا يك عسييك   هزاا دااسد اههزاز   -ااحد  
دااسد اههزاز سفك يشداد  –ز  وظام جا اعاد قا  يعاقد دااسد اههزا –ألوظيد يههز  

اههزاز اسط يوهظم  الكثاجد " قليل " ا حسال    - بعسقياطمود  اجقد ايزاد 
 يعادلد الياعد . 
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 الياعع 
 

1. Mechanics Keith R Symon , Addison ; 

2. Classical dynamics of Particles and systems ;Marinan; 

Academic Press ; New York  and London. 
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 4 2 النظرية الكهرومغناطيسية 331فز 

 
 – الفالبقد –الهيامد  –ااوحداا  –: عبا اليهعهاط  الكهااي وا قسقداليهعهاط 

 وظايد سهاسك . –وظايد الهيامد 
العهد  –اليعام الكها ا  لشحواط وق قد  –هفامل الشحواط : الشحود الكها قد 

ثوائقاط  –هفامل اليعام ا العهد الكها ا مفأ الشحواط  – الكها ا لشحواط وق قد
 األق ال . األق ال ا يهعدداط 

 –الشحواط  اليهيدد  : اليعام الكها ا ا العهد الكها ا لهازيع شحواط ييهد  
الشاا  الحدقد لفيعام الكها ا ا ةثاجد الفقض  -قاواك عاس ا يعض ه بققاه   

حل يعادلد ايعس ياسهعيام يه يا ااحد ا   -يؤثا بازاك ا ايعس  –الكها ا 
 –يه يايك اثعث يه يااط ا جا مد  أوظيد ا ه بير الشاا  الحدقد مفأ الحفام 

حل يعاداط باز اك جا اسط ةها ا ييهد  – ايقد الصاا لحل يعاداط ايعس 
.  

 –جا العاازم : يةث  يهاازي الاعهيك ، ةااي ، أس ااوا ، خ ا  ااسهق ال
 –يةثفاط هحاي مفأ اسط  مازم ياةل  –الهاالا ا الهاازي  نلأصيل اليةثفاط ها 

 ه بققاط لف اقد اليخزود جا اليةثفاط . –ال اقد اليخزود جا اليعام الكها ا 
القا  اليؤثا  مفأ موصا  –: اليعام الي وا قسا لعوصا هقاا  الي وا قسااليعام 

ألسعك حايفد  الي وا قساام اليع -قا  لااوس  –هقاا جا يعام ي وا قسا 
 –أشةام يخهففد : سفك اوهوا ،حفقد ،يف  حفقا ، يف  لالبا  ذاطلفهقاااط ا 

ه بققاط مفأ هفامل اليعام  –الي وا قس الدائم   -القا  بيك أسعك حايفد لفهقاا 
القا  ،العزم 0ثوائا الق ل   الي وا قسا يوهظم   –يع حايعط الهقاا  الي وا قسا

 –اليالد الكها ا  –الكها قد  الداجعد القا اليحاك الكها ا قاواك لوز ا  –د ( ،ال اق
 هأثيا هام .

القا  الداجعد  –ه بققاط قاواك أيبيا  –قاواك أيبيا : صق د قاواك أيبيا 
الشاا  الحدقد لفيعام الي وا قسا ا  –اليحاثد الي وا قسقد  -الي وا قسقد 
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 -يااد قفيفد الوفاذقد -يااد مالقد الوفاذقد  –لفيااد الخااص الي وا قسقد  –الهقاااط 
 الي وا قس الدائم . -يوحوأ الهخف  الي وا قسا   –الهي وط 

العهد اليهعها  –يعاداط ياكسايل : يعاداط ياكسايل الهفالفقد  الهكايفقد 
يعادلد الياعد ا  – ةالميعقاا   -االيعام الي وا قسا  امعقه  ياليعام الكها ا 

ه بققاط مفأ يعاداط  –يهع  باوط   -ل يعاداط ياكسايل جا الفااغ ح
 ياكسايل : اوعةاس ، اوةساا يااا الياعاط الكهااي وا قسقد جا اليااد . 

 
 

 اليااعع 
 
 
 
 

1. Electromagnetic fields R.K Wang ness, John Wang ness, 

John Wiley Sons LNC 1979. 

2. Applied Electromagnetic M. MCGAW BILL BOOK 

Company 1978.  
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  الكها ائقد

 –داائا الهقاا اليهادد  –العهد ا الهقاا  -العهد ا الهقاا جا داائا الهقاا اليسهيا 
القدا  جا داائا  الهقاا اليسهيا  ا  - -اليعااقد ا اليسايحد  – ةخاشافقاواك 

 الهقاا اليهادد _
الهاصيل  –ال اقد لفبفاااط  يسهاقاط  -ال اقد لفذا   يسهاقاطأشياه الياصعط  : 

ه بققاط لفداياد  –ا داياد زويهك داياد العاياويام  -الكها ا جا أشياه الياصعط  
، دائا  يشهاك القامد   ، دائا  يشهاك اليامث ، دائا  يشهاك اليعيع ، يعاداط 

 نيباس  ، يام .
 

  األلكترونية
 

دائا  اليةاثقد  –ةبا لإلشاا  الص يا   : اإلشاااط الص يا  الهااوزيسهاا ةي
اسهخدام الهااوزيسهاا جا  –لفهااوزيسهاا ا يه يااط هااي ياد لدائا  يشهاك اليامث 

الهحصيل لفعهد ا   -هصيقم دائا  يةبا اإلشاا  الص يا   –دائا  يشهاك اليامث 
اسهخدام الهااوزيسهاا لدااسد  اله ذقد العةسقد ا –الهقاا يةبا اإلشاااط الص يا  

 دائا  اليههز .
أساسقاط  –الداائا اليهكايفد الخ قد  -الداائا اليهكايفد : ماض الداائا اليهكايفد 

اسهخدام يلخم العيفقاط  –خااص يلخم العيفقاط  –اليلخم العيفقاط 
 ةهلاال لإلشاا  ، ةيقسم لإلشاا  ، ةيفالل لإلشاا  ، ةيةايل لإلشاا  . 

يعض  -  NAND, NOR,NOT,AND , OR: ائا الاقيقد : داائا اليو ر الدا 
 اله بققاط لدائا اليو ر . 

 
 

 اليااعع 
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1. Electronic Deuces and Circuit Theory 4th Ed  Robert L . 

Buylestad and Lunis   Nasheisky, Pratice Hall.  

 ا أ  . اقساك  ةهاجياك ييفهك االكهااواطهكوالاعقا  .2
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 4 2 البصريات الطبيعية  334فز 

 
يعادلد  -يعادلد الياعد جا ثعثد أيعاد : يااععد يعادلد الياعد جا يعد  ااحد 

الياعد الكااقد   –الياعد األس ااوقد –الياعد اليسهاقد  -الياعد جا ثعثد أيعاد  
. 

 اللاء ةياعاط ةهااي وا قسقد : يااععد لقااويك   الكهااي وا قسقد ) قاواك 
  -(ماض يعاداط ياكسايل ا ماض حفالها أبياقاواك  –عاس لفي وا قسقد 

أوااع اإلشعاع :   -اوهشاا الياعاط اللائقد جا العاازم الكها قد  –ظاها  الهفاير 
اإلشعاع  -اإلشعاع اليويعث يك السيوةيوهااك  -اإلشعاع اليويعث يك عسم يهععل 
  -لياعاط الكهااي وا قسقد   ي  ا –اليويعث يك ثوائا الق ل اليهذبذل 

اشهقاق يعادلد جايزويل لياعد  –اوهشاا اللاء : قاواك ااوةساا ا ااوعةاس 
 الخااص اللائقد لفيعادك  -ااوعةاس الكفا   –ساق د مفأ الس و 

أهداف هداخل شعاميك ل شاء يك مازم ةها ا ) -ظاها  الهداخل : شاا  الهداخل  
هعييك ال ام الياعا للاء سفاك ا يعض اله بققاط عهاز ياقة –يهسااقد السيك( 
هعييك سيك  –ال ام الياعا للاء ثوائا ال ي   -هعييك الفاق  –أحادي ال ي  
 اليوشاا الثاوا )يوشاا جايزويل( حفقاط وياهك . –مشاء اقير 

خاصقد  –حياد  جايزويل ا جااوهاجا  –ظاها  الحياد : يقديد ظاها  الحياد 
 حياد  –ااهساق 
 الحيود .  مجزوزة –الحيود لعدة فتحات  –) فتحة واحدة ، فتحتين (  جااوهاجا

االستقطاب الدائري  –االستقطاب الخطي  -ظاهرة االستقطاب : أنواع االستقطاب 
التلون الثنائي  -التلون الثنائي  –قانون مالوس  –االستقطاب البيضاوي  –

ظاهرة االستقطاب ظاهرة  -كسار للبلورة  ظاهرة االستقطاب لبلورة مزدوجة االن
 –زمن االتساق لضوء متعدد األطياف  –استقطاب متعدد األطياف   -التبعثر 

تداخل الضوء مع المادة البيولوجية  -تداخل الضوء مع المادة   -تداخل األطياف 
 –البصريات الحديثة  –ظاهرتي كيربوكول  –ظاهرة فإرادي –المرونة الضوئية  –
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هليون  –فجوة الرنين الضوئية  –الليزر النابضة )روبي ليزر(  –أنواع الليزر 
 ليزر أشباه المواصالت .  -نيون ليزر 

 
 

 المراجع 
 

Optics Hecht – Zajac, Addison Wesley  
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 4 2 الفيزياء الذرية والجزيئية 332فز 

 
يك زيك  يقديد هاايخقد ليفاهقم الفيزياء : يقديد هاايخقد لعفام الفيزياء  اليخهففد

  -ا قصاا اليقةاوقةا لشا يعض الظااها الفيزيائقد   ياكسايلوياهك نلأ زيك 
ظاها   –الظاها  الكهااي وا قسقد (  نشعاع العسم األساد  –)ثباط سامد اللاء 

 ظاها   زيياك   –اكهشاف االكهااواط  –أشعد أكس ا اإلشعاع الوااي 
 

أسس الوظايد الكيقد  –ثاها جا مفم الفيزياء الوظايد الوسبقد  :  الوظايد الوسبقد ا أ
 –اكهشاف أشعد أكس ا قاواك بااغ لحياد أشعد أكس  –أسس الوظايد الكيقد  –

خ ا  ال ي   –هعا د ييفقةاك  –هعييك الشحود الوامقد لعلكهااواط  –أشعد ةاثاد 
ياليا ، ) الهاةيل الذاي ، الوياذ  الذايد ...(سفسفد لقياك ،  -لذا  الهيدااعيك  

الظاها   –نشعاع العسم اليعهم ا قاواك يعوك  –، جاود (  بااكك، ياشاك 
الوظايد الكعسقةقد لاالا ا   - ةيهاك ظاها   –الكهاالائقد  ا هعييك ثابط يعوك 
وياذ  اازجااد ) هيعثا اازجااد ( الوياذ   –عيك هاةيل الذا  : وياذ   ايساك 

شاا  باها  –يعادلد ديبااعيل   -دااعيك وياذ  باها لذا  الهي –الكعسقةا 
  – لعلكهااك   الياعيدلفهكيقم  الخااص 

لعسم  حا  شااد يوعاحل يعادلد  –الوظايد الكيقد : يعادلد الياعد جا يعد ااحد 
 لعسم يحصاا بيك  حاعزيك )بئا شاادي وعاحل يعادلد  -الحاةد  جا يعد ااحد 
لعسييك يهياثفيك يهعزييك جا حاةد  اشااد يوعحل يعادلد  -عهدي ا وهائا ( 

لذا   شااد يوعاشاح حفام يعادلد    -ةيقد ال اقد الدائايد ( )  –دائايد 
  –ظاها  زيياك  –الهيدااعيك ا ي  ذا  الهيدااعيك 

ال اقد ااههزازيد  ي  عزيئا   –ال اقد الداااوقد  –جيزياء العزئقاط اليسق د 
 ق د ) ثوائا الذا ( أ قاف لعزيئاط اليس –الوهااعيك 
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 اليااعع 
1. Quantum Physic of Atoms molecules solids, nuclei , and 

particles . Robert Eisberg , Wesley. 

2. Modern Physics for skis for science and engineers, ST 

Threntonton & A Rex, Saunders College Publishing. 
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 4 2 مفيزياء معمل متقد ع 444فز 

 
 

 ا قشيل العيل مفأ الهعاال اآلهقد 
 االكهااواط ا اليصاياط 

 
 
 
 

 اليااعع 
 

 الفيزياء الهعايبقد  د . يحيد سالم الفيد  .1

 ايحاك. فعد  يحيد يعهاق؛أ  اليعيفقد،الفيزياء  .2

 جيزياء يعيل  د . أبا زةا  .3

4. Laboratory manual of physics (ST units) Tyler.  
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 4 2 كا الكمميكاني 440فز 

 
 – قااوجيعاداط  –اليقةاوقةا الكعسقةقد : أشةام اليقةاوقةا غبا الوسبقد لوياهك 

 يعاداط باز اك  . –يعاداط هيفهك 
اليعاداط    -شةفقد يقةاوقةا الكم : اليهعهاط جا اسط خ ل ياةل يك يعد ااحد 

 -ةاوقةا الكم  اجهاالقاط يق –الققم الذاهقد ا اليهعهاط الذاهقد   -الخ قد 
ا  لشااد بوعايعادلد الياعد  –ااوهقام نلأ يقةاوقةا الياعاط  –الكيقد  الديوايقةقد

  –احهيالقد الساياك 
هصوي  حااط ااسهقااا جا يقةاوقةا الياعاط  –يقةاوقةا الاع  جا يعد ااحد 
  -ااسه اا  يك حائل جا يعد ااحد  الحاعز اليسه يل  –عسقم حا  جا يعد ااحد 

البئا الع وهائا   -البئا الع وهائا  –الحااط اليسهقا  اليقيد  جا يعد  ااحد 
هااصل دالد الذاهقد  -اليذبذل الهااجقا –اليذبذل الهااجقا اليهياثل  –اليهياثل 
 اياز  ديااك.  يسألد الهزاز ياسهخدام –اليذبذل 

العسقم   -جا ثعثد أيعاد   يقةاوقةا الياعد  جا ثعثد أيعاد :  يسألد الققم الذاهقد
الحااط  -ةيقد العزم الزااي   –يسألد القاى الياةزيد  –عسقم جا صوداق  –الحا 

  -الهياثل ا صفد القا  الياةزيد  –ذا  الهيدااعيك  -  ألهعاذبا  ةفاماليقيد   لعهد 
  اق السفم .  -هأثيا اليعام الي وا قسا  اليوهظم مفأ يسألد القا  الياةزيد 

الهداقم  –العزم الزااي الكفا  –لهداقم  اإللكهااك  يالالامزم الهدايك الزااي : وظايد 
اليعااط الي وا قسقد الخااعد ا  –الهداقم الي وا قسا  –ا يسألد القاى الياةزيد 

 . ياشاك هأثيا 
وظايد  اال اال لفحااط اليقيد  اليسهقا   – اق الهقايل : وظايد اال اال 

 –وظايد الاهيد الثاوقد  –ليسألد الاهيد األالأ ه بققاط وظايد  –د غيا اليفةة
–مفأ ذا    الهدااعيك  سهااكهأثيا  –اال ااياط جا يسهاقا ال اقد  اليفةةد 

 زيياك مفأ الذا  الهدااعيك .  هأثيا
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 اليااعع
 

1. Foundation of quantum theory Sol Wielder, Academic 

press New York and London 
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 4 2 فيزياء الجوامد " الحالة الصلبة" 441فز  

 
 السبقةدالبفاايد  السبقةد –حالد البفاايد  –حااط الياد   –الهاةيبقد البفاايد 

خفقد  –احد  الخفقد  –اليهعهاط األساسقد  –غيا البااجيزيد  السبقةد -البااجيزيد  
داااك ااوعةاس ا  -فقد  البااجيزيد يعض خصائص الهياثل لفخ السبقةد -اقيبز  
هاةيل بفاا  ةفاايا الصاديام  –الاص ليعض الخعقا –حسال يعايل  –ااوقعل 

يعايعط  –يسهاقاط ييفا  –هاةيل بفاا  األلياس  –هاةيل ةفاايا الصاديام  -
حياد  –جا البفاا   اإللكهااواطالوياهااواط ا  –حياد يك األشعد السيوقد  –ييفا 

حسال يعايل  –اسه اا  األشعد السيوقد يك البفاا   –ا قاواك بااغ   األشعد السيوقد
 ايقد  - ايقد اا   –ياسهخدام األشعد السيوقد  السبقةديقفال  –هاةيل البفاا  
الااايط جا حياد االكهااواط  –حياد الويهااواط  – ايقد اليسحاق  –هدايا البفاا  

ا ااي د  –الهساهيقد  –اليعدوقد  –وقد البفاااط ، أوااع الااايط )الااايط األيا 
الفواك    -وياذ  دقابا  –وياذ  نوشهايك  – اقد الا ط جا البفاا    -( جاودااام
اههزاز  -يك الذااط جا يعد ااحد ذاط واع ااحد  السبقةداههزاز  – السبقةدحاةد 
  -ائا الفاع اليصاي ا الفاع  الل -ذاط واميك يك الذااط  جا يعد ااحد   السبقةد

وياذ  غاز  –الكهااواط  الهاصيل  –وظايد غاز االكهااواط  الحا  جا اليعادك 
ةدالد جا اليقاايد الوامقد  -جا اليعادك الياصفقد الكها قد  -االكهااواط الحا  

 –الحا   طالوظا  الكيقد لعلكهااوا –الياصفقد الحااايد لعلكهااواط الحا   –الحااا  
يسهاقاط ال اقد جا  –وظايد الحزم جا اليااد الصفيد  –هام  ظاها  –س و جيايا 

حسال الحزم ي ايقد وياذ   -دالد بفخ   –العهد الدااي  – العزيءالذا  ا 
 –الياصعط ا العاازم ا أشياه الياصعط  –الفااغ ال اقا  –االكهااواط الحا  

 ا قد . الياصفقد الكه –الكهفد الهأثيايد ا يفهام الثقل  –س و جيايا 
 

 اليااعع 
 

 جيزياء الحالد الصفيد 
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  هألي 
 د ياس  يالاد حسك . –شاكا عابا شاكا  –د . صيحا سعيد الاااي  1

2. Solid state Physics (A. Omar )  
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 4 2 فيزياء نووية 442فز 

 
 -يصادا االكهااواط  السايعد   –يصادا اإلشعاع : الهعاي  ا الاحداط 

يصادا  –يصادا األشعد  الكهااي وا قسقد  –يشحاود ال العسقياطيصادا 
 الويهااواط . 

 – الهقفقدالعسقياط  –اإلشعاع يع الياد  لعلكهااواط   -الهفامل الهيادلا :
 -الظاهايد الكهاالائقد   – ةيثكاألشعد عايا ، ا السيوقد ظاها   –الوياهااواط 
 شعاع الكيو(ظاها  باييشهاق )ن –ا بازيهااك  نلكهااك هاليد زا  

الوظائا ا اايز اااط ا اايزهاواط  –الوشا  اإلشعاما ال بقعا : هعايفاط 
  1ويا –وياذ  الق ا  السائفد  – اقد الااايط  –القا  داخل الواا   –ااايزاياااط 

يهاسط  –قاواك ااوحعم اإلشعاما  –اليحعم العواصا اليشعد  –اليصفد 
اليهسفسعط ذاط اإلشعاع ال بقعا   - عاما  احداط الوشا  اإلش –وص  األيا 

  –ااسهقااا اإلشعاما  –الويا ا ااوحعم اإلشعاما  -
اليحعم  –ااوحعم اليصحال ياويعاث  عسقياط : وظايد اليحعم عسقم ألفا 

 اقد  –وظايد اليحعم بيها  –أشعد  بيها أ قاف  –مك  اير عسقم بيها 
   -ألفا ا بيها اليصحايد ياويعاث أشعد عايا  اقد اليحعم  -اليحعم بيها  

  -العداد ال ادي   -أوااع حعااط الهأييك  -الكااش  اإلشعامقد : الكاش  اليسقط  
 –ةااش  أشياه الياصعط   -الكااش  الايقلقد   –ةااش  مداداط عيعا 

 الكاشفاط اللقائقد الحااايد . –السايعد الي يئد  الويهااواطةااش   
الوظم  -ال قفقد يييزاط اليعفاياط  العددي:أل قاف ا اإلحصاء  بقعد ا

 الزيوا.اله ابر  –هحسيك هعاال العد  –حسال ااوهشاا الخ أ  –اإلحصائقد 
ااوديا   –اليفامل الوااي الحاااي  –ااوهشاا الوااي  –ال اقد الوااقد ا يصاداها 

 الوااي .
أوااع الهعاض  –العاماط الوااقد حسال  –الاقاقد يك اإلشعاع : هعاي  أساسقد 

 –هخزيك الوفاقاط الوااقد  –الحياقد  يك الهعاض اإلشعاما  –اإلشعاما 
 الهفامعط الوااقد .
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 الياعع 

 
''Introduction to nuclear Physics''- Herald – AENGE 0Addison 

Wesley. 
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 لف اق اإلحصائقد  يقديد
معقد  –الهازيع اليايواييفا لعحهيااط  -ةد العشاائقد  جا يعد ااحد  الحا 

ه بير لفهازيع  –العزم يك الداعد حام ققيد يعيود  –اليهاسط يالهازيع ااحهيالا 
اليايواييفا مفأ : حذف ق عد وقدقد ذاط اعهيك ا هي وط مدد ةبيا يك مزام  

 الهازيع ااحهيالا العااسا . -  أقشور
الحااط  –ااحهيااط  ا الهشةقةاط  –أساسقد : الوظام الي فر الااحد ييادئ 

وظاياك يهصعك  –ااحهيااط اليهسااقد  –اليوظايد  –القابفد لفاصام ا الهعسد 
القاواك  –اليقةاوقةا ) الش ل ( الهبدم  –الهيادم الحاااي  –ا يعزااك مك العالم 
 –شاا  ااهزاك ا اليقيداط   -الساكود  العيفقاط  شي  -األام لفثاياديوايقةقد  

 العيفقاط العةساقد ا العمةساقد .  –زيك ااسهاخاء 
اإلحصائقد : هيادم ال اقد بيك وظاييك ا الهشةيفقد األكثا احهيالقد   لفثاياديوايقةقد

يبدأ زياد  األوهاا ا ا الاصام نلأ ااهزاك  –هعاي  األوهاا ا ا داعد الحااا   –
القاواك الثاوا  –الحااا   ا اله يا جا األوهاا ا  صهاايج  -الحاااي 

خااص األوهاا ا ا القاواك  –الذا  الحاد   لفهازيع ااحهيالا  –لفثاياديوايقةقد 
 معقد داعد الحااا   ا الل ط يالهشةيفد األكثا احهيالقد .  –الثالث 

ااا   ا ال اقد الداخفقد : الش ل  ا الح لفثاياديوايقةقدالحساياط اإلحصائقد لفكيقاط 
خااص  –الحااا  الوامقد ا األوهاا ا  –الوق د الثعثقد لفياء  ا الهدايج الي فر  –

معقد مايد ياسهخدام يه يا   –ال از اليثالا ك يعادلد الحالد ا لهعدد األدقاياها 
 – لفثاياديوايقةقد ياكسايل معقد – عقيسحا  ااوثالبا ،  اقد هفيهالهز  ،  اقد 

 هأثيا عام ،  ايساك ( )–الهعدد اليخواق لف ازاط  –الهعدد الحا لف ازاط 
ال اق األساسقد ا وهائج اإلحصاء اليقةاوقةقد : يبدأ الحااط  القابفد لفهعسد جا 

)هازيع بالهزياك ( وظام ييهاسط  -حاااي   يصهايجوظام يهصل  –وظام يعزام 
الهقسقم ا الكيقاط دالد  –اوقةالقد يهاسط الققم جا يوظايد ةاو  - اقد يحدد  
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 –هيادم العسقياط بيك وظاييك ) هازيع عاادم ةاواوقةالقد (  – لفثاياديوايقةقد
  ايقد يلاال لقااوج اسهوها  الهازيع الكاواوقةا .

 –خااص غاز أحادي الذااط   الهقسقم:خااص داام  اإلحصائقد:ه بققاط لف اق 
وظام  -اليسقط اليهذبذل الهااجقا  –وائا الذااط غاز ث –وظايد الهقسقم اليهسااي 
 ي وا قسا.وظام  –ذا يسهاييك لف اقد جقط 

الفاهاواك )دالد جيايا ،  –ه بققاط نحصائقد ةيقد ال ازاط :داام الهازيع الكيا 
( نشعاع العسم األساد  بالهزياك – ياكسايل( )دالد  نوشهايك -ديااك ( )دالد بازاك 
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