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 الماجستير فيالخطة الدراسية لبرنامج 

 الفيزياءتخصص 
 

 ــ الجهة المقدمة للبرنامج :

  الفيزياءــ قسم  العلومكلية 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

                           : الفيزياءبرنامج اسم البرنامج. 

                 : الفيزياء ماجستير "مسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

يننن هذا نننرنانج ا نننة اانجحدةننندانج تةنننلياجفلانلنننةاانجافصنننةابنننرانجلة انننةااتنجعنننةلايا  ننناناا لفننن انج افنننصذانجانننةجراا نننذا
 ةاتالا ناشاتطانج  تلاجطف دانجلانلةاانجافصةابنرانجحدةندااإجىاتا ةإلضةبد  نا.ا26/8/1417  ةايخاا3/6/1417

اي تلباعفىانج   لذ:انج تةلي

اهنرنانجخعتصا.جنج لذااهنال  ةةنانج ةايايانجرياصالا صةزلن -1
بننراانأللةلننصدانج  ننااناانألكةلص صنندلح هذالنن شنن  اافطف نندانجننريناالجنج ك يفصننداانج  نناانالانلنندا انن ا -2

 نج لذا.اص ااهخطدانج لذاةلبا ةا

لالند اوتانل صنةزانخ  نةاا لن تةاجحنداصةنللاا450تانجةعنتلاعفنىاا(TOEFL)التوفل  نل صةزانخ  نةاا -3
  نا   ا لذانجفحةاانألل  صدا ةجلة ادا ةال فةقا عانج لذ.
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 ــ الخطة الدراسية :

( على الطالب بعد انتهائه من مقررات البرنامج أن ينهي الفيزياءللحصول على درجة الماجستير في )تخصص 

 نجاح ما يلي :

ا:ة علميةمقررات دراسية مع رسالأوال : 

ا(اتةليالانلصدا  لةحا تزعداك ةايفرا:اا33ص  اعنا)االالانلدا ةــ 
 .(اتةليالانلصد18 تن عا)ااإل ةايدا  ااناا–أ   

نج اشنلانالكنةلص را نناا تلصن (اتةنلناالانلنصدايخ ةا نةانجطةجنبا  نة اعفنىا9نخ صةايدا تن نعا)ا  اانااا–با
عفننىاونا خننلذا ننرهانج  ننااناانالخ صةايننداوةننلانج خععننةاانجل ص نندابننراانج ننراصطاةهننةانج لننذانج  نناانا

ا.نجفيزية اتنج رالتفاي ذا ةليل ةابرانجف ايانجخةعدا ةج خععةاانجل ص دانج را حطيهةانجخطدا

ينن ذانخ صننةاا تضننتاانجالننةجداااتا.(599)الننةجدابيننزاا(اتةننلناالانلننصدا6 تن ننعا)اعف صنندنعننلنلاالننةجدااا-لنننا
ا.تا تنب دانج لةج انج خ عدا ةج  ليقا عانج شافانالكةلص ر

 

 امتحان شام  :مقررات دراسية مع ثانيا : 
 إك ةلانج  طف ةاانج ةجصد:ا رنانج لةاا طفبيتا

ايفرا:ا(اتةليالانلصدا  لةحا تزعداك ةا42ص  اعنااا)االالانلدا ةا–
ا.(اتةليالانلصد21 تن عا)ااإل ةايدا  ااناا–وااااااااااااااااا

انألكنةلص رنج اشنلاا تلصن (اتةنليالانلنصدايخ ةا نةانجطةجنبا  نة اعفنىا21نخ صةايدا تن نعا)ا  اانااا–با
(اتةننننلناا نننننانج  ننننااناا9.اعفننننىاوناصكننننتنا ننننناضنننن  هةا)نج ننننراصطاةهننننةانج لننننذانج  نننناانا نننننا

نالخ صةايدابراوةلانج خععةاانجل ص دابرانجفيزية اتنج رالنتفاين ذا ةلينل ةابنرانجف نايانجخةعندا
 ننناا ةج  لننيقا ننعانج اشننلانألكننةلص رانجطةجننبا ننةيخ ةاا ةج خععننةاانجل ص نندانج ننرا حطيهننةانجخطنندا

انج  ااناانج را طاح.ا

اال  ةةنانجشة  .نجطةجبانانل صةزاا-لنا
ا
 

 مطلوبة للحصول على الدرجة سنتان على األقل .المدة ال مدة البرنامج :
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 :الفيزياءماجستير برنامج  مقررات

 

 الخطة المقترحة لدراسة الطالب في المسار األول

 

 السنلللة األوللللللللى

 الفصللل  الثاني الفصللل  األول
501 
503 
504 
 

 فيزياء رياضية
 كالسيكية ميكانيكا

 (1ميكانيكا الكم )

3 
3 
3 
 

506 
508 
551 
561 

 (1) ةكهر وديناميكي
 فيزياء إحصائية
 تصميم تجارب

 تعلم الفيزياء ذاتيا

3 
3 
2 
1 

 9 المجموع 9 المجموع

 السنلللة الثانيللللللة

 الفصللل  الثاني الفصللل  األول
 مقرر اختياري  

 مقرر اختياري 
 رسالة

3 
3 
- 

 مقرر اختياري  
 رسالة

3 
6 

 9 المجموع 6 المجموع

 33 المجموع
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 الخطة المقترحة لدراسة الطالب في المسار الثاني

 

 السنلللة األوللللللللى

 الفصللل  الثاني الفصللل  األول
501 
503 
504 

 فيزياء رياضية
 ميكانيكا كالسيكية

 (1ميكانيكا الكم )

3 
3 
3 

506 
508 
551 
561 

 (1) ةكهر وديناميكي
 فيزياء إحصائية
 تصميم تجارب

 تعلم الفيزياء ذاتيا

3 
3 
2 
1 

 9 المجموع 9 المجموع

 السنلللة الثانيللللللة

 الفصللل  الثاني الفصللل  األول
 مقرر اختياري  

 مقرر اختياري 
  مقرر اختياري 
 مقرر اختياري 

3 
3 
3 
3 

 مقرر اختياري  
 مقرر اختياري 
 مقرر اختياري 
 مشروع بحثي

3 
3 
3 
3 

 12 المجموع 12 المجموع

 42 المجموع

 
 

 


