
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 (1فيزياء عامة ) اسم املقرر:

 رمز املقرر  ت101فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  االول /  ىاالول

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2لي/تمارين:عم تدريب:

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 الشغل ، الحركة كقوانين أساسية موضوعات املقرر  هذا يشمل    

 ،املرايا ،الحرارة املادة ،خواص والصوت املوجية الحركة ،املرونة، والطاقة

 الطالبة تدرس. مبسط بأسلوب املوضوعات هذه وتعرض.  والعدسات

 مقدمة الطالبة إعطاء إلى املقرر  ويهدف موضوع كل في األساسية القوانين

 .الكالسيكية الفيزياء فروع في

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 اسم املقرر: حركة موجية واهتزازات

 رمز املقرر  ت131فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  االولى / الثاني

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  اللغة اإلنجليزية

 املتطلب السابق ت101فيز

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 للعلوم الرئيسية األعمدة كأحد واألمواج باالهتزازات املقرر  هذا يهتم

 ثم وتحليلها وتداخلها وأنواعها االهتزازات في ويبحث والرياضية الطبيعية

 ويهتم وأنواعها املختلفة األوساط في انتشارها ومعادالت األمواج إلى ينتقل

 األمواج واستخدام وشدتها وظواهرها الصوتية واألمواج املوجية بالظواهر

 .بها املرتبطة والظواهر الضوئية املوجات وكذلك املعلومات نقل في

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 اسم املقرر: ديناميكا حرارية

 رمز املقرر  ت141فيز 

 الكلية العلوم

 البرنامجالقسم /  الفيزياء

 السنة / املستوى  االولى/ الثاني

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  اإلنجليزية

 املتطلب السابق ت101فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 شبه والتغير والشغل الحرارة -الحرارة كمية - الحرارية النظم فهم املقرر  هذا يتناول 

 – قياسها وطرق  الحرارية السعة -الحرارية للديناميكا األول  القانون  – االستاتي

 بين العالقة – الداخلية الطاقة -املثالية الغازات - االستاتية شبة املنظومة معادالت

 الحجم بين العالقة – الضغط ثبوت وعند الحجم ثبوت عند الحرارية السعة

 واملبردات املحركات -الغازات في الحركة نظرية - االستاتية شبة التغيرات في والضغط

 .الحرارية للديناميكا الثالث قانون وال األنتروبي - الحرارية للديناميكا الثاني والقانون 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 (1اسم املقرر: ميكانيكا )

 رمز املقرر  ت211فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثانية / الثالث

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت101ت ريض101فيز

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 - واحد بعد في املجردة والحركة املتجهات بدراسة املقرر  هذا يهتم    

 - الدائرية والحركة املقذوفات حركة مستوى  في الحركة - الحركة قوانين

 الخطي التحرك وكمية الدفع - الطاقة بقاء وقانون  والطاقة الشغل

 توازن  - متماسك  لجسم الدورانية الحركة ديناميكا - والتصادمات

 مركزية قوة مجال في الحركة - االهتزازية الحركة - املتماسكة األجسام

 .كبلر وقوانين والجاذبية

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: أساسيات الكهرومغناطيسية

 رمز املقرر  ت221فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثانية/ الثالث

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  اإلنجليزية

 املتطلب السابق ت 101فيز 

 املقرر املتزامن  ت291فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 ، الكهربي املجال ، الكهربية والقوة الشحنة بدراسة املقرر  هذا يهتم 

 الدوائر  واملقاومة التيار ، املكثفات ، الكهربي الجهد ، جاوس قانون 

 ، املحاثة و الحث ، املغناطيس ي املجال ، املغناطيسية القوة ، الكهربية

 .املواد مغناطيسية

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 اسم املقرر: ضوء فيزيائي

 رمز املقرر  ت261فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثانية / الثالث

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت131فيز 

 املقرر املتزامن  ت292فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 تراكب الدورية، الحركة، وانتشاره الضوء طبيعة بدراسة املقرر  هذا يهتم  

 خصائص الفيزيائية، للمنظومات الحرة االهتزازات الدورية، الحركات

 شبيكة املزدوج، الشق تجربة فرنهوفر، حيود الضوء، تداخل الضوء،

 انعكاس التشتت، الضوء، وتشتت امتصاص فريزنل، حيود الحيود،

 (. والعدسات املرايا)  الهندسية البصريات ؛ الضوء واستقطاب

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 ( )كهرباء وميكانيكا(1اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت291فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثانية / الثالث

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  اإلنجليزية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت221فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 تجارب يشمل هذا املقرر تجارب في امليكانيكا والكهرباء واملغناطيسية.

 ، التوازي  و التوالي على املقاومات ،وتوصيل أوم قانون  ومنها الكهرباء

 وتجارب. واملكثفات كبرشوف وقانون  ،( شحنتين بين القوة) كولوم وقانون 

 الدورانية والحركة واحد، بعد في الحركة القوى، اتزان وتشمل امليكانيكا

 .الذاتي القصور و 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 ( )ضوء فيزيائي(2اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت292فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 املستوى السنة /  الثانية / الثالث

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  اإلنجليزية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت261متزامن مع فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 والتداخل الضوء انكسار وتشمل الضوء في تجارب على املقرر  هذا يشمل

 . الضوء وسرعة واالستقطاب والحيود
 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 (2اسم املقرر: ميكانيكا )

 رمز املقرر  ت212فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثانية / الرابع

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت242ت ريض211فيز

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 معاالت ، الغرانج معادالت ، املهتز النظام ديناميكا بدراسة املقرر  هذا يهتم  

 الجسم ديناميكا مبادئ.  الحركة معادالت في املعتمدة التحويالت ، للحركة هاملتون 

 ، أويلر معادلة ، األساسية املحاور  الذاتي، القصور  ممتدة ، أبعاد ثالث في املتماسك

  املرتبطة واالهتزازات(  الخاصة والنسبية الطبيعية االهتزازات) ، الغرانج صياغة

 ،( وتطبيقاتها هاملتون  معادالت) ، هاملتون  دالة على تطبيقات ، هاملتون  صياغة

 . الديناميكية النظم استقرار ، وتطبيقاتها كهرومغناطيس ي مجال في جسم شحنة

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 (1اسم املقرر: كهرومغناطيسية )

 رمز املقرر  ت222فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 املستوى السنة /  الثانية / الرابع

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت221فيز

 املقرر املتزامن  ت293فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 الحث و، الكهربائي للتيار املغناطيس ي املجال  دراسة املقرر  هذا يشمل

 .املترددة التيارات، للمواد املغناطيسية الخواص، الكهرومغناطيس ي
 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 )كهرومغناطيسية(( 3اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت293فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثانية / الرابع

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت222فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 وهي والحرارة واملغناطيسية الكهرباء في تجارب على املقرر  هذا يشمل

 بعض في الكهربي التيار مرور عن الناش ئ املغناطيس ي املجال  دراسة

 وبعض املتردد، التيار ودوائر واملحوالت الكهربي الحث وكذلك املوصالت

 . الحرارة تجارب

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 (1اسم املقرر: فيزياء رياضية )

 رمز املقرر  ت302فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / الخامس

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت225ت ريض211فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 فروع في املستخدمة الرياضية والطرق  املفاهيم بدراسة املقرر  هذا يهتم 

 و الرياضية وعملياتها املركبة واألعداد كاملتجهات  املختلفة الفيزياء

 نظم -( والبالس فوريير) والتحويالت التكاملية الدوال -فورييه متسلسالت

 الدوال بعض دراسة. والدوران والتباعد التدرج-املتعامدة  اإلحداثيات

 املسائل بعض حل على سبق ما تطبيقات -وبيتا جاما دوال مثل الخاصة

 .الفيزيائية

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: إلكترونيات

 رمز املقرر  ت323فيز 

 الكلية العلوم

 / البرنامجالقسم  الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / الخامس

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت222فيز 

 املقرر املتزامن  ت395فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 الطولية املجاالت في اإللكترونات حركة بدراسة املقرر  هذا يهتم  

 فيها الروابط وأنواع وخواصها املوصالت أشباه إلى ينتقل ثم واملستعرضة

 الثنائية كالوصلة املختلفة واستخداماتها ودوائرها وعملها وخواصها

 .املنطق ودوائر العمليات وتكبير املتكاملة والدوائر والترانزستور 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 اسم املقرر: فيزياء حديثة

 رمز املقرر  ت351فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / الخامس

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت131ت فيز 101ريض

 املقرر املتزامن  ت394فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 النسبية النظرية في ويبحث الحديثة الفيزياء بداية  بدراسة املقرر  هذا يهتم

 والتركيب الكمية الظواهر في وكذلك واإلشعاع للجسيمات املزدوجة والصفات

 النسبية النظرية ويشمل. اإلشعاعي للنشاط ومدخل السينية واألشعة الذري 

 املوجية والطبيعة،  الكهرومغناطيس ي واإلشعاع،  والنواة والذرة،  الخاصة

 في منتقاة ومواضيع،  السينية األشعة طيف و للذرة بوهر ونظرية،  للمادة

 الصلبة. والحالة والنووية الذرية الفيزياء

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 )فيزياء حديثة(( 4اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت394فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / الخامس

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت351فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 قيمة تعيين مثل(  الحديثة الفيزياء) في تجارب على املقرر  هذا يشمل

 التأثير، مليليكان الزيت قطرة،  e/m لكترونلإل املميزة الشحنة

 باملر سلسلة،  السينية األشعة، األسود الجسم إشعاع،  الكهروضوئي

 . الحيود محزوز باستخدام الثوابت بعض وايجاد مختلفة لعناصر

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 ( )إلكترونيات(5اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت395فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / الخامس

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت323فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 للثنائيات املميزة الخواص:  وتشمل االلكترونيات تجارب املقرر  هذا يشمل

.العمليات مكبر وكذلك بأنواعها والترانزستورات ، بأنواعها املوصلة شبه  .   
 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 الحاسب في الفيزياءاسم املقرر: تطبيقات 

 رمز املقرر  ت303فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / الخامس

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت101ت ريض101فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 في املاتالب برنامج استخدام كيفية  الطالبة تعريف إلى املقرر  يهدف

 دراسة - املاتالب ببيئة التشغيل نظام دراسة-  الرياضية الحسابات

 تطبيقات - املاتالب بلغة التحكم وجمل الدوال وبناء البرمجة أساسيات

 .رسومية تحكم واجهات تصميم في املاتالب استخدام على

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 اسم املقرر: ميكانيكا الكم

 رمز املقرر  ت313فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / السادس

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت351ت فيز 302فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 املسائل ويعالج النظرية للفيزياء الهامة الفروع بإحدى املقرر  هذا يهتم 

 ويهتم. حلها عن التقليدية امليكانيكا يعجز التي الدقيقة الفيزيائية

 – وخصائصها املوجية الدوال – الكم مليكانيكا األساسية بالفرضيات

 املتذبذب – الفيزيائية التطبيقات من لعدد وحلولها نجر شرود معادلة

 – الكروية اإلحداثيات وفي أبعاد ثالث في نجر شرود معادلة – التوافقي

 .الزاوية الحركة كمية مؤثرات – الطاقة ومستويات الهدروجين ذرة

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 اسم املقرر: فيزياء الجوامد

 رمز املقرر  ت371فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / السادس

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت351ت فيز 323فيز 

 املقرر املتزامن  ت396فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 املستويات. ميلر البلورية وإحداثيات الشبيكات بدراسة املقرر  هذا يهتم

. البلورات تنمية طرق  البلوري، ،الترابط البلوري التماثل. البلورية واالتجاهات

. املقلوبة الشبيكة. البلورات في العيوب. البلوري التركيب لتعيين العملية الطرق 

  الحرارية الخواص. الجامد داخل املنتشرة املوجات تصنيف. بريليون  مناطق

 اإللكترون نظرية)  الكهربية الخواص(. الفونونات. للجوامد الحرارية السعة)

(. الشرائط أو النطاقات نظرية. الحرة لإللكترونات فيرمي غاز نظرية. الحر

 .التوصيل فائقة املواد. الشمسية الخاليا

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 

 (2اسم املقرر: كهرومغناطيسية )

 رمز املقرر  ت324فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / السادس

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت302ت فيز 222فيز

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 األساسية والقوانين املتجهات أساسيات على التعرف إلى املقرر  هذا يهدف

 على تطبيقات، األربعة ماكسويل عالقات، املغناطيسية و الكهربية في

 .مغناطيس ي و كهربي ملجال املوجة معادلة، الكهرومغناطيسية النظرية

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 ( )جوامد(6اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت396فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثالثة / السادس

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 املقرر لغة  العربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت371فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 السينية األشعة وحيود البلورية النماذج وتشمل الجوامد فيزياء تجارب

  املوصلة شبه املادة من كال على الحرارة درجة وتأثير اإللكترونات وحيود

 هول  وتأثير الضوئية واملقاومة الضوئية املوصلية وتعيين املوصلة واملادة

  .املوصل شبه للثنائي املميز املنحنى وخصائص

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 اسم املقرر: فيزياء حرارية وإحصائية

 رمز املقرر  ت442فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / السابع

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  -عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت371ت فيز 313ت فيز 141فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 نظم على تطبيقها و اإلحصائية للفيزياء األساسية باملفاهيم املقرر  هذا يهتم

، األسود الجسم وإشعاع للجوامد النوعية والحرارة املثالي الغاز مثل بسيطة

، الحرارة  ومفهوم، امليكانيكي اإلحصاء وعلم امليكانيكي الحرارة علم وتطور 

 على وتطبيقات.  الحرة والطاقة الفوض ى ومفهوم، الحراري  الديناميك وقوانين

 الحرارية والدورات الكيميائي والتفاعل، األطوار متعددة واألنظمة األطوار اتزان

 مختارة فيزيائية أنظمة على اإلحصائية الفيزياء مبادئ تطبيقو  امليكانيكية

 توزيع، بولتزمان–ماكسويل توزيع:  من كال تشمل التي و اإلحصائية والتوزيعات

 لكل حسابية تطبيقات و تطبيقاتها مع ديراك -فيرمي  توزيع و اينشتاين – بور 

  . وكمية تقليدية ألنظمة املغناطيسية و الفوض ى و الحرة الطاقة من

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 

 اسم املقرر: أطياف ذرية وجزيئية

 رمز املقرر  ت452فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / السابع

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  -عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت313فيز 

 املقرر املتزامن  ت497فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 شبيهات وطيف الضوئي والطيف بور  لذرة سريعة بدراسة املقرر  هذا يهتم

 الخارجية املجاالت وتأثير الكم ميكانيكا في الهيدروجين ذرة ثم الهيدروجين

-اإللكترونات متعددة الذرات -شتارك وتأثير زيمان  كتأثير  الذرة على

 للجزيئات ينجر شرود ملعادلة ينتقل ثم القشري  والتركيب الدوري النظام

   .للجزيئات اإللكتروني والطيف

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 (1اسم املقرر: فيزياء نووية )

 رمز املقرر  ت481فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 املستوى السنة /  الرابعة / السابع

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  -عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت313فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 النووية، القوى  للنواة، األساسية الخواص بدراسة املقرر  هذا يهتم      

 والنموذج القشرة ونموذج السائل قطرة نموذج مثل النووية النماذج

 تفاعل الجسيمات، على الكشف الوحيد، الجسيم ونموذج البصري 

  وانتقال وبيتا ألفا تفكك مثل اإلشعاعية العمليات املادة، مع اإلشعاع

 إشعاع نظرية مثل الكهرومغناطيسية الخواص على التعرف جاما،

 املقطع الحفظ قوانين مثل النووية التفاعالت الداخلي، والتحول  الفوتون 

 النووية، الطاقة مستويات النووي، والتشتت النووي، للتفاعل العرض ي

   .النووي واالندماج واالنشطار امليزون نظرية مثل النووية القوى 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 

 )أطياف( (7اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت497فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / السابع

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ت452فيز 

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 ومنها الجزيئية و الذرية األطياف فيزياء في تجارب على املقرر  هذا يشمل

 املوجية األطوال حساب و اللهب، من الناش ئ والطيف زيمان، أثر

 دراسة و الذرية، للطاقة منفصلة مستويات وجود من والتحقق باملعايرة،

 .جرالخ شترن  وتجربة للميكرويف، العكس ي التربيع قانون 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 ( )نووية(8اسم املقرر: معمل فيزياء )

 رمز املقرر  ت498فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / السابع

 عدد الوحدات املعتمدة (0+2)1

 ساعات االتصال 0نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت313فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 واآلمنة البسيطة النووية الفيزياء في تجارب على املقرر  هذا يشمل

 عداد) املعمل في املتوفرة اإلشعاع رصد أجهزة خصائص دراسة وتتضمن

 يسبق ، وبيتا جاما أشعة وامتصاص خصائص كذلك و( مولر-جايجر

 و الرصد أجهزة مع التعامل في املتبعة العملية املبادئ بأهم التعريف ذلك

 .املشعة املواد

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 اسم املقرر: مهارات البحث العلمي

 رمز املقرر  ت490فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / السابع

 املعتمدةعدد الوحدات  (1+2)2

 ساعات االتصال 1نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

  العلمية واألمانة العلمي البحث اخالقيات  مفهوم تحديد: إلى املقرر  هذا يهدف

 إعداد علمية، ورقة قراءة كيفية البحث، ادبيات إجراء كيفية  مفهوم تطبيق -

 املعلومات مصادر  استخدام -التقارير كتابة معين، موضوع على بحثي مقترح

 محاضرة، إلقاء  امللصقات، وعرض اعداد - منها االقتباس وكيفية  املختلفة

  باستخدام  البيانات وتحليل  تجميع -  الفريق ضمن العمل الوقت، إدارة

 البرامج وتطبيق  الحديثة العلمية  األجهزة  تشغيل -الحديثة اإلحصائية البرامج

     . واملحاكاة النمذجة مثل العلمية النتائج تحليل  في املستخدمة الحديثة

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: فيزياء البالزما

 رمز املقرر  ت453فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (1+2)2

 ساعات االتصال 1نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية

 املتطلب السابق ت324فيز

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 البالزما تتضمن البالزما وتعريف دراسة في مقدمة بتقديم املقرر  هذا يهتم

 ديباي حائل ـ تكونها شروط) للبالزما النظري  الوصف ،(الكون ) الطبيعة في

 الجسيم مدار نظرية البالزما، في الحرارة مدلول  ،(البالزما بارامترات ـ

 البالزما، نظرية والكهربية، املغناطيسية املجاالت في وانحرافه املشحون 

 .البالزما تطبيقات بعض

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: مشروع بحث التخرج

 رمز املقرر  ت499فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 املستوى السنة /  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (1+2)2

 ساعات االتصال 1نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية واالنجليزية

 املتطلب السابق ت490فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

  متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 عضو إشراف تحت الطالبة تجريها محددة بحث نقطة املقرر  هذا يتناول 

 :نوعين إلى الفيزيائية البحوث وتتفرع متخصص تدريس هيئة

 .والرياضية النظرية الفيزياء في بحوث -أ

 الطالبة فيها تتلقى نظرية ساعة إلى إضافة التجريبية الفيزياء في بحوث-ب

     .ومتطلباته وطرائقه البحث مجال في تأسيسية محاضرات

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 (2اسم املقرر: فيزياء رياضية )

 رمز املقرر  ت404فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 الوحدات املعتمدةعدد  (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت302فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 معالجة في تستخدم التي الرياضية الطرق  فهم املقرر  هذا يتناول 

 الدوال :) املركبة واألعداد الدوال أطار في املتطورة الفيزيائية املوضوعات

 حل  - الفيزياء في املستخدمة الخاصة الدوال بعض - املركبة والتكامالت

 حل – املتسلسالت على تعتمد رياضية بطرق  العادية التفاضلية املعادالت

  - الفيزيائية الظواهر بعض تصف التي الجزئية التفاضلية املعادالت

     .التكاملية التحويالت

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 اسم املقرر: تطبيقات حاسوبية

 رمز املقرر  ت405فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت303فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 الحديثة اللغات من لغة في البرمجة مراجعة: النظري  الجزء: املقرر  هذا يتناول 

 حل -العددي التكامل ، دالة ألي الجذور  حساب على تطبيقات -البرمجة في

، تفاضلية معادالت
ً
، الدوال من مجموعة حل-املصفوفات عدديا

ً
 بعض حل آنيا

 قةواملتعل الحديثة البرمجية اللغات على التعلم الدوال، رسم-.الفيزيائية املسائل

  املاثيماتيكا باستخدام البرمجة عل الطالبات تدريب: العملي الجزء أما .بالفيزياء

(Mathematica)- باستخدام التحكم وجمل الدوال بناء على الطالبات تدريب 

(Mathematica )-برنامج استخدام (Mathematica )الفيزيائية التطبيقات في-

 برنامج استخدام -البرمجة لغة باستخدام البيانية والرسومات الدوال رسم

Crocodile الفيزيائية التجارب ملحاكاة .       

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 

 (2اسم املقرر: ميكانيكا الكم )

 رمز املقرر  ت414فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الربعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت313فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 –(الذاتية والدوال الذاتية القيم) الزاوية الحركة كمية بدراسة املقرر  يهتم

 - األولى الرتبة من االضطراب الزمن عن املستقلة االضطراب نظرية

-التبعثر نظرية– الزمن مع املتطورة املسائل -الثانية الرتبة من االضطراب

    . املتماثلة والجسيمات( التشتت) ستطارةاال  نظرية إلى ومدخل

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 اسم املقرر: فيزياء حيوية

 رمز املقرر  ت456فيز 

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت101ت حيا351فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 الجسم على املؤثرة القوى  دراسة: الحيوية امليكانيكا املقرر  هذا يتناول 

 في املوائع سريان -البيولوجية باألنظمة وعالقتها املوائع خواص البشري،

 بيوفيزياء - البيولوجية األنظمة في الحرارة سريان -البيولوجية األنظمة

 السمعية فوق  املوجات -البيولوجية األنظمة مع الصوت وتفاعل السمع

 الجهد -والعين الضوء- والجراحة والعالج التشخيص في وتطبيقاتها

 - املؤين اإلشعاع - املؤين غير اإلشعاع -الحية واألنسجة للخاليا الساكن

     . الطبية طبيقاتهت من بعض اإلشعاعية، بالكواشف عنه الكشف طرق 

  

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 اسم املقرر: علم الفلك

 رمز املقرر  ت462فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت351ت فيز261ت فيز211فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

)  الشمس ي النظام ودراسة،  الفلك علم على التعرف الى املقرر  هذا يهدف

 صفات ودراسة واملجرات والكويكبات والنجوم واقمارها الكواكب

 قوانين ودراسة(  واالرض والقمر الشمس) من كل وطبقات وخصائص

 اقدارها ومعرفة النجوم تصنيف ودراسة،  االرضية الجاذبية وقوانين كبلر

 االنفجار ونظرية الكون  نشأة دراسة(   للنجوم وابعادها وملعانها واطيافها

     .الثنائية والنجوم واملجرات  العظيم

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 اسم املقرر: فيزياء الليزر وتطبيقاته

 رمز املقرر  ت463فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت261ت فيز 452فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 ومعامالت املادة مع الكهرومغناطيسية األشعة تفاعل املقرر  هذا يتناول 

 االنبعاث معامالت بين العالقة – حدوثه وشروط املحفز االنبعاث– اينشتين

 واالمتصاص املحفز االنبعاث معامالت بين العالقة -حدوثه وشروط املحفز

. عليه الحصول  وشروط الوسط في املعكوس املأل -التلقائي واالنبعاث املحفز

) الليزر أنواع -. الليزر أشعة خصائص ليزر، على للحصول  األساسية املتطلبات

 ليزر -موصلة الشبه الحالة ليزر– الصلبة الحالة ليزر-الغازية الحالة ليزر

-العسكرية العلوم-االتصاالت – الطب:  )في الليزر تطبيقات ،(السائلة الحالة

 (.الصناعة -البيئة

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: فيزياء أشباه املوصالت

 رمز املقرر  ت472فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت371فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 دراسة نماذج - املوصالت ألشباه العامة الخواص دراسة املقرر  هذا يتناول 

  املوصالت أشباه) تطعيم(إشابة  الشحنة حامالت خواص -املوصل شبه

 االنسياق -الشحنة حامالت تركيزات -الشحنة حامالت إحصائيات

 -الحالة معادالت -الشحنة حامالت أعمار -وااللتئام التوليد االنتشار

 .انحياز بجهد مستقطبة p-n - الوصلة-الحراري  االستقرار عند p-n الوصلة

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 اسم املقرر: فيزياء علم املواد

 رمز املقرر  ت473فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثامن الرابعة /

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت371فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 للمعادن البلوري التركيب- والزجاجية البلورية املواد املقرر  هذا يتناول    

-التبلور  إعادة -الحبيبة والجدر البلورات أوجه -الطوري املخطط تحديد

 الفحص للدراسة املواد تهيئة -العينــات تحضير طرق  -االطوار مخططات

–الفلزية العناصر -(واالنفعال اإلجهاد منحنيات ، الصالدة قياس)  امليكانيكي

 –التنشيط طاقات مفهوم(  واالنزالق النقطية العيوب) البلورية العيوب

 -الجوامد في االنتشار–الحرارة بدرجات والتحكم القياس -والنمو التنوي 

 الحرارية املعالجة- الشكل متذكرة السبائك –واملغناطيسية الكهربائية السبائك

  واملساحيق. والترسيب والتسبيك البارد على التشكيل)ووسائلها التقوية -للصلب

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 اسم املقرر: مقدمة في علم تقنية النانو

 رمز املقرر  ت474فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية واالنجليزية

 املتطلب السابق ت371فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 وحدود التصغير قوانين)  النانو تقنية علم في مقدمة املقرر  هذا يتناول 

 خواص - النانونية املواد تصنيف-النانوي  للعالم الكمية الطبيعة -الصغر

 األسفل من -األسفل إلى األعلى من:  النانوي  البناء طرق  - النانونية املواد

 –املواد أسطح دراسة أهمية :املواد أسطح دراسة -األعلى إلى

 املتراكبات تصنيف: النانوية املتراكبات -اإللكــترونية امليكروسكــــوبات

 الكمية والنقاط  النانوية واملحفزات  النانوية األسالك  وتطبيقاتها النانوية

 . النانو لتكنولوجيا واملستقبلية الحالية التطبيقات

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 (2اسم املقرر: فيزياء نووية )

 رمز املقرر  482فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)2

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 املقرر لغة  االنجليزية

 املتطلب السابق ت 481فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

  - اإلشعاع تفاعالت - التطبيقية النووية الفيزياء دراسة املقرر  هذا يتناول 

 -النيترونات تفاعالت – جاما أشعة تفاعالت -السريعة اإللكترونات تفاعالت

 قياسات - اإلحصائي والعد األساسية النووية التجهيزات - النووية الكواشف

 الفيزياء - النووية املسرعات - القياسية األجهزة-الزمنية التمييز وقدرة التطابق

     .الكوارك نموذج - الحفظ قوانين - العالية الطاقة ذات النووية

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: فيزياء إشعاعية

 رمز املقرر  ت483فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت481فيز

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

.  خواصها. ماهيتها. والصناعية الطبيعية االشعاعات املقرر  هذا يتناول 

– الجسيمات فيض– اإلشعاعي املجال. املادة مع االشعاعات تفاعل

 مصادر– خواصه– اكتشافه– النيوترون -االشعاعية الكميات

 -القياس واجهزة االشعاعات كواشف - القياس وحدات- النيوترونات

 .االشعاع من الخارجية الوقاية- واملؤينة املؤينة غير االشعاعات قياس

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 

 اسم املقرر: اإلشعاع والفيزياء الصحية

 رمز املقرر  ت484فيز

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج الفيزياء

 السنة / املستوى  الثامنالرابعة / 

 عدد الوحدات املعتمدة (2+2)3

 ساعات االتصال 2نظري:  2عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  االنجليزية

 املتطلب السابق ت481فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 الجرعة حساب وطرق  ساليبأ  – األشعة مصادر املقرر  هذا يتناول 

 العالجية النسب – الحيوية األشعة أساسيات – األشعة تأثير –االشعاعية

 مجموع - العالجي املعدل - اإلشعاعي الضرر  تصنيف - األشعة من

  - لإلشعاعات التعرض أنواع - البيني اإلشعاعي العالج  - للجسم التشعيع

 السالمة  - الجودة مراقبة إجراءات - اإلشعاع من للحماية األساس ي إلطارا

  ملؤينة.ا غير اإلشعاعية

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 

 اسم املقرر: جسيمات أولية

 رمز املقرر  ت458فيز

 الكلية العلوم

 / البرنامج القسم الفيزياء

 السنة / املستوى  الرابعة / الثامن

 عدد الوحدات املعتمدة (3+0)3

 ساعات االتصال 3نظري:  عملي/تمارين: تدريب:

 لغة املقرر  العربية واالنجليزية

 املتطلب السابق ت481فيز 

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

   مقرر اختياري 

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

 عن الكشف طرق : األولية للجسيمات أساسية مفاهيم املقرر  هذا يتناول 

 الجسيماتإنتاج –(الفقاعات غرفة الوميض ي، العداد: )األولية الجسيمات

 -(املضادة والجسيمات الجسيمات الكونية، األشعة املسارعات،: )األولية

: الضعيفة التفاعالت -التماثل ومبدأ الحفظ قوانين -القوية التفاعالت

 مع الليبتونات تفاعالت -الكوارك نموذج: االحادية الزمر وخصائصه؛ النيوترينو

 القوة-الزوجي االنتاج امليونات،: )الكهرومغناطيسية التفاعالت-الهادرونات

 التفاعالت-الكمية اللونية والديناميكا النسبية الكم ميكانيكا-الضعيفة

 .للجسيمات الحديثة املعجالت -(فينمان مخططات -الكهروضعيفة

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1441 حمرم

 


