
  ةیالمحتوى العلمي للمقررات الرئیس

  

  الریاضیات الهندسیة المتقدمة  ٥٠١هند 

ــــة  ــــة  -تحــــویالت البــــالس المركب دوال جــــرین للمعــــادالت التفاضــــلیة  -تحــــویالت فــــورییر المركب
  .الجزئیة

  الطرق الحسابیة الهندسیة ٥٠٢هند 

التكامـــل  -الجزئیـــة طـــرق عددیـــة ســـریعة باســـتعمال شـــبكات متعـــددة لحـــل المعـــادالت التفاضـــلیة 
تحویــل بالموجیــات وتطبیقهــا إلخــالء اإلشــارات  -تحــویالت فــوریر المجزئــة والســریعة  -العــددي 

  .هندسة حاسوبیة -طرق حسابیة في اإلحصاء  -المجامیع الفازیة  -من الشوائب 

  الطرق التجریبیة الهندسیة ٥٠٣هند 

موضـــوعات متقدمـــة فـــي  -خطـــأ تحلیـــل ال -اختبـــار االفتراضـــات  -تخطـــیط وتصـــمیم التجـــارب 
تحلیـل اإلشـارات فـي الـزمن والتــردد  -الـتحكم الحاسـوبي للتجـارب  -تحـویالت الكمیـات الفیزیائیـة 

  ). Labview(البفیو  -تحلیل إحصائي  -

  تصمیم وتحلیل النظم الهندسیة ٥٠٤هند 

 -یم التشــغیل التصــمیم لتعظــ -النمذجــة والمحاكــاة واألمثلیــة  -تصــمیم الــنظم الهندســیة  -مقدمــة 
  .تطبیقات هندسیة -الذكاء االصطناعي والنظم الخبیرة 

  البرمجة المتقدمة ٥٠٥هند 

ـــق باســـتخدام  ) OOP )Object Oriented Programming البرمجـــة الشـــیئیة مـــع التطبی
Matlab , Java - المتقدمة  أنظمة قواعد البیانات  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الفیزیاء الهندسیة

  فیزیاء البالزما التطبیقیة ٥٠١فیز 

إنفـراغ التـردد  -اإلنفـراغ المتـوهج  -إنفـراغ الكورونـا  -مبـادئ البالزمـا واإلنفـراغ الغـازي  -مقدمـة 
 -ة فــي إنغــراس األیونــات مصــادر البالزمــا المســتخدم -إنفــراغ الموجــات المیكرویــة   -الریــدیوي 

  .طرق المحاكاة الحاسوبیة في البالزما

  األسس الفیزیائیة للتصنیع والتقنیة بالبالزما ٥٠٢فیز 

 -تصـــنیف البالزمـــا البـــاردة والســـاخنة  -مشخصـــات البالزمـــا  -أجهـــزة تولیـــد البالزمـــا  -مقدمـــة 
ــــرش بالبالزمــــا  ــــائي للبالزمــــا  -القطــــع واللحــــام وال ــــر والبلمــــرة بالبالزمــــا ا -التعامــــل الكیمی  -لحف



االســــتخدامات  -البالزمــــا الترابیـــة  -التقســــیة بالبالزمـــا  -البالزمــــا كالســـتر  -شاشـــات البالزمـــا 
  .الحیویة والطبیة للبالزما

  بصریات -مقدمة في اللیزر والكهرو ٥٠٣فیز 

 -الت لیـــزر أشـــباه الموصـــ -لیـــزر الغــازات  -لیــزر البلـــورات الصـــلبة  -نظریــة اللیـــزر والمیـــزر 
 -الهولوجرافیــة  -اســتخدامات اللیــزر فــي التشــخیص  -لیــزر االلكترونــات الحــرة  -لیــزر األلــوان 

  .الفلیوریة بالیزر

  األسس الفیزیائیة للتصنیع والتقنیة باللیزر ٥٠٤فیز  

التعــامالت الحراریــة للیــزر علــى  -الظــواهر األساســیة فــي إشــعاع اللیــزر علــى ســطح غیــر منفــذ 
تشـخیص  -تطبیقات علـى اللیـزر المسـتمر  -تطبیقات على اللیزر النبضي  - األسطح المعدنیة

  .نمذجة األسطح المعاملة باللیزر -األسطح المعاملة باللیزر 

  مبادئ االندماج النووي ٥٠٥فیز 

االنتقـــال  -تســخین البالزمــا  -الحصــر  -أجهــزة االنــدماج النــووي  -تفــاعالت االنــدماج النــووي 
دراسـة  -الـدثار فـي مفـاعالت االنـدماج  -مفـاعالت االنـدماج  -نظریة التوكامـاك  -في البالزما 
  .   دورة الوقود في مفاعالت االندماج -النیوترونات 

  ادةالفعل المتبادل لألشعة مع الم ٥٠٦فیز 

عتبـــة اإلزاحـــة  -اإلنتـــاج المباشـــر للمرتـــدات ذات الطاقـــة العالیـــة  -نظریـــة التصـــادمات التعاقبیـــة 
 -خــواص الشــد للصــلب المتعــرض لإلشــعاع  -التصــلد باألشــعة  -محاكــاة التعاقــب   -والطاقــة 

االنتقــاء واإلنتشـــار  -التزحــف بواســطة اإلشــعاع  -خــواص الخــالء  -تقصــف للصــلب الفیریتــي 
  .عن اإلشعاعالناتج 

  تقنیات الرصد اإلشعاعي ٥٠٧فیز 

ـــات  ـــات  -فیزیـــاء النیوترون ـــات والفوتون األســـس النظریـــة لألجهـــزة المســـتخدمة فـــي رصـــد النیوترون
ـــأثیر  -القـــوانین واألنظمـــة الخاصـــة باإلشـــعاع  -كواشـــف اإلشـــعاع  -والجســـیمات المشـــحونة  الت

  .ة لألغراض الطبیة والبیئیةحساب الجرع -حسابات حجب األشعة  -البیولوجي لإلشعاع 



  

  

  

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  وتطبیقات في علم اآلثار ١٤التأریخ بالكربون  ٥٠٨فیز 

األجهـزة والتفـاعالت فـي التـأریخ  -حساب نسـبة الخطـأ فـي التـأریخ  - ١٤أسس التأریخ بالكربون 
أســـس وتقنیـــات اســـتخدام  -أســـس وتقنیـــات اســـتخدام البالزمـــا فـــي معالجـــة األســـطح المعدنیـــة  -

ـــزر فـــي معالجـــة األســـطح الخزفیـــة والحجریـــة  أســـس وتقنیـــات المعالجـــة اإلشـــعاعیة للمـــواد  -اللی
  .األثریة

  أجهزة فیزیاء الجوامد ٥٠٩فیز 

 -االبیتاكسـي  -التراكیـب الكمومیـة  -السطح البینـي بـین المعـدن وشـبه الموصـل  -أشباه الموصالت المندمجة 
شـعاع الضــو  ٕ األجهــزة المبنیـة علــى  -الكواشـف  -دایـودات اللیــزر  -الـدایودات المشــعة للضـوء  -ء إمتصـاص وا

  .التأثیر الكمومي

  األسس الفیزیائیة لتقنیات اإلنفراغ ٥١٠فیز 

كاشـفات  -مقـاییس التفریـغ  -مضخات وأسالیب التفریـغ  -المواصلة  -النظریة الحركیة للغازات 
مــانع  -االمتــزاز ، المــج ، االنفــاذ ، االنتشــار : الســطح الفعــل المتبــادل بــین الغــاز و  -التســریب 

  .  التسرب

  فیزیاء الحرارة المنخفضة ٥١١فیز 

الموائـع  -الموائـع الكالسـیكیة  -خواص المواد في درجات الحرارة المنخفضة  -تعریف فیزیاء الحرارة المنخفضة 
  . تطبیقات -التسییل والتبرید  -انتقال الحرارة  -الكمومیة 

  موضوعات مختارة في الفیزیاء التطبیقیة ٥١٢ فیز 

  .دراسة بعض الموضوعات المختارة في الفیزیاء التطبیقیة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفیزیاء والریاضیات الهندسیة قسم

  الدراسات المهنیة في الریاضیات الهندسیة المحتوى العلمي لمقررات دبلوم

  تكامل متقدم وتطبیقاته   ٥٠٤ریض 



طـرق  –جیودیسـي  –مضـاعفة الغـرانج  –مبـادئ هـاملتون  –معـادالت أویلـر  –التغیرات حساب 
  .ستورم لیوفیل وریتز

  متقدم اتيتحلیل ریاضی ٥٠٥ریض 

ــــــَة و  ــــــولِ باســــــتعمال التحــــــویالتَ المتماثل ــــــة والجزئیــــــة وطــــــرق الحل المعــــــادالت التفاضــــــلیة العادی
ِ التكاملیـــةِ والتحـــویالتَ التفاضـــلیَة  وتطبیقـــات علـــي ) هوبـــف وتحـــویالت داربـــوو-كـــول(التحـــویالت

  معادالت االنتشار الموجىِ الالخّطيِ 

  تحلیل عددي متقدم  ٥٠٦ریض 

ــمنة طریقــة  وطریقــةِ التصــویب ‘ رونــج كوتــا‘التكامــل العــددي للمعــادالت التفاضــلیة العادیــة متَضْ
یــة  دّ َ تعــدد حـدود لیجینــدر طریقـةِ تربیــِع جـاوس  للتكـامالت الفریــدة باسـتخدام م  -لمسـائل القـیمِ الح

الجبــــر الخطــــي العــــددي  –التفاضــــل العــــددي باســــتخدام طــــرق الفــــروق المحــــدودةِ  -وتشیبیشــــیف
مســائل القـیم الذاتیــة، تحلیـل خطــأِ االســتیفاء  –وطریقـة شولســكي وطریقـة جــاوس سـیدیل التكراریــة 

 ِ بة ّ   .بإستعمال صیغ نیوتن والجرانج وطریقة الشرائح المكع

  ة لنظم صناعیة تیامحاكاة ریاضی ٥٠٧ریض 

ـة . مقدمة في بناء وتفسیرنظم محددة  وعشوائیة وتصـمیم نمـوذج یحـاكي  الظـواهر الفزیائیـة والطبیّ
ـــر الموجـــات  ـــاییس الضـــوئیة واالشـــعاعیة وتبعث ـــي االشـــكال مـــن خـــالل المق التعـــرف الریاضـــي عل

مجــال ثــم یقــوم الطالــب بتطــویر نمــوذج فــي . علــى الجســم المــدروس) ســمعیة وكهرومغناطیســي(
  .اهتمامه

  ریاضیات جزیئیة وتطبیقاتها  ٥٠٨ریض 

یــة  وتطبیقــات فــي الصــناعة ایجــاد التوزیــع –التحلیــل الطیفــي . طریقــة العناصــر المحــدودة  والحدّ
ـــة للنظـــام ـــیم و المتجهـــات الذاتی ـــة لحـــلّ معـــادالت تفاضـــلیة  -األســـمبتوتي  للق الطـــرق الشـــبه طیفی

 .جزئیة الخّطیة

  لمسائل عكسیةة اتیحلول ریاضی ٥٠٩ریض 



یــة   -مسـألة ســتورم لیوفیــل المعكوسـة   –طـرق طیفیــة معكوســة  –حــل عكســي لمسـائل القــیم الحدّ
  .دراسة خواص النظام من خالل انعكاس التردد 

  ریاضیات حاسوبیة ٥١٠ریض 

ـــة ـــة ســـریعة  باســـتعمال شـــبكات متعـــددة لحـــلّ المعـــادالت التفاضـــلیة الجزئی ـــل   -طـــرق عددی تحلی
و الســــریعة وتطبیقهــــا علــــي اخــــالء اال ،ســــتعمال تحــــویالت فــــورییر المجزئــــةریاضــــي تــــرددي   با
  شارات من الشوائب

 رسوم حاسوبیة ٥١١ریض  

العناصـر  –تضـعیف التقسـیم علـى السـطح . ضغط شبكة و إنتزاع شبكة نصف منتظمـة مـن حجـم –تولید شبكة 
  .االحیاءالمحدودة و تقسیم السطوح وتطبیقات علي الرؤیة و االنسان اآللي وعلم 

  موضوعات مختارة في الریاضیات المهنیة ٥١٢ریض 

   .  المجامیع الفازیة –التالمس ومسائل الكسر  –میكانیكا المواد الصلبة 



  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الفیزیاء الهندسیة

  فیزیاء البالزما  ٥١٣فیز 

حركـــة المـــواد المشـــحونة فـــي مجـــال كهربـــي ومجـــال  -طـــول الحجـــز لـــدیباي  -البالزمـــا تعریـــف 
 - االنتقـال فـي البالزمـا -الموجـات فـي البالزمـا البـاردة  -توصیف البالزمـا كمـائع  -مغناطیسي 

  . توصیف مختصر ألجهزة البالزما -النظریة الحركیة لفالزوف وماكسویل  -مقاومیة البالزما 

  اء الذریةالفیزی ٥١٤فیز 

مبـدأ عـدم  -ظـاهرة كومبتـون  -إشعاع الجسـم األسـود -ازدواجیة الموجة والجسیم  -الوزن الذري 
األطیــاف  -تطــایر رازرفــورد  -النمــاذج الذریــة  -نظریــة النســبیة  -معادلــة شــرودینجر -التأكدیــة 
  . نظریة االضطراب -الذریة 

  الفیزیاء النوویة ٥١٥فیز 

الشـحنة، الكتلـة، األبعـاد، المغـزل، العـزم الكهربـي الربـاعي، طاقـة الـربط ( المفـاهیم األساسـیة للنـواة
النمـوذج القشـري للنـواة  -القـوى النوویـة  -الوصف الكمومي للنـواة  -) النوویة، نموذج قطرة الماء

الفعـــل التبــادلي للمـــواد المشــحونة مـــع  -انحــالل ألفـــا وبیتــا وجامــا  -التــرابط النــووي واالســـتقرار -
ـــات مـــع المـــادة  -المـــادة   -الفعـــل التبـــادلي ألشـــعة جامـــا مـــع المـــادة  -الفعـــل التبـــادلي للنیوترون

  .العملیات النوویة

  فیزیاء الجوامد ٥١٦فیز 

اهتـــزازات النظــــام  -الرابطــــة البلوریـــة وخـــواص المرونـــة  -حیـــود اإللكتـــرون  -التركیـــب البلـــوري 
 -تــأثیر كومبتــون الكمــومي  -الموصــالت أشــباه  -البارامغناطیســیة والدایامغناطیســیة  -الشــبكي 
  .الفونونات

  النظریة الكهرومغناطیسیة ٥١٧فیز 

 -المـزدوج الكهربـي  -طریقـة الصـور -قانون جـاوس  -الكهرباء اإلستاتیكیة  -تحلیل المتجهات 
ـــدییلكتریك  ـــو وســـافار  -المغناطیســـیة اإلســـتاتیكیة  -المـــواد ال ـــر  -قـــانون بی المـــواد  -قـــانون أمبی



معــادالت ماكســویل فــي  -انتشــار الموجــات الكهرومغناطیســیة  -التیــار المســتمر  -یســیة المغناط
  .صورتیها التفاضلیة والتكاملیة

  المیكانیكا الكمومیة ٥١٨فیز 

ـــدوال الموجیـــة   -البرهـــان العملـــي للمیكانیكـــا الكمومیـــة  ـــة شـــرودنجر  -ال ـــة الحركـــة  -معادل كمی
 -نظریــة التشــتت  -االزدواجیــة بــین الموجــة والمــادة  - نظریــة عــدم التأكدیــة -الزاویــة والمغزلیــة 

  .جزیئ الهیدروجین -أوبنهیمر  -تقریب بورن

  میكانیكا األوساط المتصلة  ٥١٩فیز 

ــــدة  ــــات الممت ــــر الكمی معــــادالت  -معــــدالت الحركــــة والســــریان  -اإلجهــــادات واالنفعــــاالت  -جب
دراســــة حركــــة  -ك اللـــزج المــــرن الســــلو  -الســـلوك المــــرن واللــــدن  -معــــادالت الحفــــظ  -االتـــزان 

  .األوساط المتصلة في الموائع

  المیكانیكا التحلیلیة ٥٢٠فیز 

 -مبــــدأ هــــاملتون ومعــــادالت هــــاملتون وتطبیقاتهــــا  -معــــدالت الجــــرانج وتطبیقاتهــــا  -مبــــدأ الشــــغل االفتراضــــي 
  .نج وهاملتونتطبیق النظریة النسبیة على معادالت الجرا -مبدأ أقل فعل  -المجموعات الكانونیكیة 

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الفیزیاء الهندسیة

  المیكانیكا اإلحصائیة ٥٢١فیز 

النظریــة الحركیــة ومعادلــة بولتزمـــان  -األنتروبیــا  -قــوانین الــدینامیكا الحراریــة وبعــض تطبیقاتهــا 
 -المیكانیكــــــا اإلحصـــــــائیة الكالســـــــیكیة  -التوزیـــــــع الكـــــــانونیكي  -االنتقــــــالظـــــــاهرة  -لالنتقــــــال 

  .اینشتین-دیراك وبوز-إحصائیات فیرمي

  الفیزیاء التجریبیة  ٥٢٢فیز 

 -قیــاس التفریــغ العــالي  -طــرق تولیــد التفریــغ العــالي  -مقدمــة حــول النظریــة الحركیــة للغــازات 
  .ضوء و فیزیاء البالزما والفیزیاء الذریة والنوویةتجارب مختارة في ال -تطبیقات التفریغ العالي 



  موضوعات مختارة في الفیزیاء الهندسیة ٥٢٣فیز

  .دراسة بعض الموضوعات المختارة في الفیزیاء الهندسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  قسم الفیزیاء و الریاضیات الهندسیة

  الریاضیات الهندسیةمقررات دبلوم الدراسات العلیا في المحتوى العلمي ل

                                                                                                   الجبـر المجـرد ٥١٥ریـض 

    

الــنظم  -الترتیــب الجزئــي -العالقــات التكافئیــة –العالقــات و الــدوال  -العملیــات الفئویــة -الفئــات
متعــددات الحــدود  -المثالیــات والمجــالت -الحلقــات-قــات التكــافئيالعال -المجموعــات  –الجبریــة 

  .مثالیات متعددات الحدود -علي الحلقات والمجاالت

                                                                                               التحلیـل الـدالي ٥١٦ ریـض

          

الفرغـــات المتجهـــة المعیاریــــة  –الفرغـــات المتجهـــة  -الفرغـــات القیاســــیة -مبـــادئ التحلیـــل الـــدالي
الفرغـات المزدوجــة  -فـراغ هلبـرت و بنــاخ   -االسـقاط العمــودي -وتطبیقـات علـي مفكــوك فـورییر

  . التكامل التفاضلي -تحویالت دالیة في فراغ هلبرت –

 الهندسة التفاضلیة  ٥١٧ریض 

ّ وس واللـــتقـــال،العمـــودي، الممـــاس،الطـــول القیاســـي، تعریـــف: ات نظریـــة المنحنیـــ ـــین ،  ى التمـــاس ب
نظریـة . منشـئ المنحنـي والمنحنیـات البریمـة، السـطوح الممماسـة لمنحنـي فراغـي -منحنـي وسـطح

ــــة، المنحنیــــات علــــي الســــطوح، تعریــــف الســــطح: الســــطوح ، الســــطوح البریمیــــة، الســــطوح الدورنی
ــــات الجیودیســــیةالم، التســــاوي القیاســــي، المقیــــاس ــــه، نحنی ــــانون جــــاوس بونی الرســــوم الحافظــــة ، ق
الســطوح االصــغر و ، خطــوط االنحنــاء، االنحنائــات الرئیســیة، الصــیغة االساســیة الثانیــة، للزوایــة

  . المسطرة و المتوازیة

   الفیزیاء الریاضیاتیة ٥١٨ریض 



حــل  -دالــة دلتــا دیــراك -متعــدد الحــدود لهرمــت و الجیــر -دالــة بســل ولیجــادر –الــدوال الخاصــة 
  . معادالت تفاضلیة جزئیة في الفراغ االسطواني والكروي

  التحلیل العددى  ٥١٩ریض 

   –حـل مجموعـات المعـادالت الجبریـة الخطیـة  –إیجاد جذور المعادالت الجبریة غیـر الخطیـة 

ـــة التقریـــب وا ـــات نظری الحلـــول العددیـــة  -التكامـــل العـــددى  –الســـتیفاء الـــداخلى والخـــارجى للبیان
  .الحلول العددیة للمعادالت التفاضلیة -لمسائل القیم الذاتیة للمصفوفات 

  الجبر الخطي ٥٢٠ریض 

تغییــر  –االسـس المتعامـدة للمتجـه   –معیـار المتجـه فـي الفــراغ  -المتجهـات فـي الفـراغ االكلیــدي
 -الكرنیـــــل و فراغـــــات الصـــــورة –ات علـــــي المعـــــادالت الخطیـــــة والمصـــــفوفات تطبیقـــــ -االســـــس

تغییـــر  -الصـــیغ الثنائیــة الخطیـــة و التربیعیـــة والهرمیتـــي   -الفراغــات الدالیـــة الخطیـــة و القرینیـــة
    .االسقط في فراغ فرعي -االسس وطریقة جرام شمیس

                                                                                            التحلیـل المركـب ٥٢١ریـض 

          

دالــة جــرین وحـل معــادالت تفاضــلیة   -تحــویالت فــوریر العكسـیة  -تحـویالت البــالس العكسـیة 
  .العكسیة‘ زد‘تحویالت  -‘زد‘تحویالت  -جزئیة في فراغ النهائ 

 موضوعات مختارة ٥٢٢ریض 

  .االحصاء االحتمالت و - للمعادالت التفاضلیة‘ لي‘تحویالت   -تحلیل حقیقي و توبولوجي



  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  الفیزیاء الهندسیة: المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر

  فیزیاء البالزما المتقدمة ٦٠١فیز 

 -في البالزما الساخنة عدم االستقرار  -الموجات في البالزما الممغنطة  -الموجات في البالزما وعالقة التشتت 
الحركـة االضـطرابیة فـي  -دفـع التیـار  -التسـخین بالموجـات فـي البالزمـا  -الظواهر الالخطیة ومضـائلة النـداو 

  .البالزما

  فیزیاء اللیزر ٦٠٢فیز 

ـــزر  ـــزر والمی ـــة اللی ـــواع اللیـــزر -نظری ـــزر فـــي التشـــخیص  -أن  -الهولوجرافیـــة  -اســـتخدامات اللی
الــتحكم فــي طــول موجــة  -أجهــزة رنــین اللیــزر -اســتخدام اللیــزر كــأداة ضــوئیة  -الفلیوریــة بــالیزر

  .لیزر أحادي التوجه

  النظریة الكهرومغناطیسیة المتقدمة ٦٠٣فیز 

 -الهوائیــــات واألشــــعة  -خطــــوط التوصــــیل ومرشــــدات الموجــــات  -دراســــة الموجــــات الســــطحیة 
ـــة فـــي الكهرومغناطیســـیة  النظریـــة  -فـــي الكهرومغناطیســـیة طریقـــة العـــزوم  -المعـــادالت التكاملی

  .طرق حل نظریة االنتقال اإلشعاعي -األولیة في التطایر الكهرومغناطیسي 

  البصریات والتحلیل الطیفي ٦٠٤فیز 

طــــرق  -مســــح أطــــوال الموجــــات  -تشــــتت الضــــوء  -الكاشــــفات الضــــوئیة  -مصــــادر الضــــوء 
 -یعــــي للخــــط الطیفــــي العــــرض الطب -عــــرض ومظهــــر الخطــــوط الطیفیــــة  -المعــــایرة الضــــوئیة 
مقیـاس التـداخل  -المطیـاف والمقیـاس أحـادي اللـون  -أجهزة القیـاس الطیفیـة  -استعراض دوبلر 

  . الضوئي

  فیزیاء الجوامد المتقدمة ٦٠٥فیز 

أشـــباه الموصـــالت ذات  -المـــواد فائقـــة التوصـــیل  -المـــواد ثنائیـــة الكهربیـــة والمـــواد الفیروكهربیـــة 
  .النانونیة المواد -البلورات الصغیرة 

  نظریة وتصمیم المفاعالت النوویة ٦٠٦فیز 



أســس التصــمیم الفیزیــائي  -أســس التصــمیم الحــراري للمفــاعالت  -مقدمــة فــي أنــواع المفــاعالت 
أمــــان  -كینتیكــــا المفــــاعالت  -دورة الوقــــود  -التحلیــــل الحــــراري لعناصــــر الوقــــود  -للمفــــاعالت 
  .رات القدرةتولید الطاقة من المفاعالت ودو  -المفاعالت 

  الدینامیكا الهیدرومغناطیسیة ٦٠٧فیز 

ـــة  - MHDمقدمـــة عـــن  كینماتیكـــا  -معـــادالت میكانیكـــا الموائـــع  -معـــادالت الـــدینامیكا الكهربی
 -دراســة دینامیكیــة رقــم رینولــدز المغناطیســي المــنخفض وكــذلك المتوســط والمرتفــع  - MHDال

  .تطبیقات في الهندسة وفیزیاء البالزما

  یكانیكا الكموم المتقدمةم ٦٠٨فیز 

ـــدینامیكا الكمومیـــة  میكانیكـــا  -االســـترخاء المتذبـــذب  -التـــراوح الكمـــومي  -نظریـــة التشـــتت  -ال
صــیاغة  -نظریــة عــدم التأكدیــة  -التفــاعالت والتنــاظرات  -الكمــیم الثــاني      -الكمــوم النســبیة 

  .تكمیم األنظمة المقیدة -المسارات التكاملیة 

  

  لریاضیات الهندسیةقسم الفیزیاء وا

  المیكانیكا اإلحصائیة المتقدمة ٦٠٩فیز 

النمــــوذج المتذبـــــذب  -المجموعــــات الكانونیكیـــــة الكبــــرى  -مراجعــــة فــــي المیكانیكـــــا اإلحصــــائیة 
 -أینشـتین -تكثیـف بـوز -الـدینامیكا اإلحصـائیة الكمومیـة  -والدوراني للغازات متعـددة الجزیئـات 

  .تطبیقات

  المعملیة والقیاسات المتقدمةالفیزیاء  ٦١٠فیز 

اســتخدام مجســات النجمــویر لقیــاس خصــائص  -أجهــزة قیــاس اإلشــعاع  -الكواشــف اإلشــعاعیة 
اســــتخدام المطیــــاف  -اســــتخدام المجســــات المغناطیســــیة لقیــــاس خصــــائص البالزمــــا  -البالزمــــا 

یزیــــاء الذریــــة تجـــارب منتقــــاة فــــي فیزیـــاء البالزمــــا واللیـــزر والف - -لقیـــاس درجــــة حـــرارة البالزمــــا 
  .والنوویة

  موضوعات مختارة متقدمة ٦١١فیز 
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 الفیزیاء والریاضیات الهندسیة قسم

  الریاضیات الهندسیة : الماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  موضوعات ریاضیاتیة متقدمة   ٦٠٦ریض 

وصــف  –تفاضـل الممتـدات  –نقـل االحــداثیات  –دراســة الممتـدات : میكانیكـة االوسـاط المتصـلة 
 –الخصــــائص الممیــــزة للموائــــع : میكانیكــــة الموائــــع  –وصــــف ممتــــد االنفعــــال  –ممتــــد االجهــــاد 

  . معادالت نفیر ستوك  –معادلة الطاقة  –معادلة الحركة  –معادلة الحفاظ على الطاقة 

  ل عددي متقدمتحلی  ٦٠٧ریض 

ـــول العددیـــة للمعـــادالت التفاضـــلیة الجزئیـــة  ـــة الفـــروق المحـــدودة  –الحل  –دراســـة االتـــزان  –طریق
  . تحویالت فوریر السریعة  –طریقة الخطوط 

  الجبر المتقدم   ٦٠٨ریض 

  . العالقات الفاذیة وتطبیقات  –الفئات الفاذیة ودرجة العضویة  –مبادئ المنطق الفاذي 

  التحویالت المتماثلة  ٦٠٩ریض 

الطریقـة  –الطریقـة النمطیـة  –معامـل لـي بالكونـد  –تحویالت لي المتماثلـة للمعـادالت التفاضـلیة 
  . الطریقة العامة  –طریقة االجهاد  –الغیر نمطیة 

  التحویالت التكاملیة    ٦١٠ریض 

 –فورییـــه  –بـــالس تحویــل تكمیلـــي للمعـــادالت التفاضـــلیة العادیـــة والجزئیــة باســـتخدام تحـــویالت ال
  . (GIT)تحویل تكاملي شبه تحلیلي  –میلین  –هلبر  –هنكل 

  طرق تجزیئیة   ٦١١ریض 



  .طریقة التجزئة الحدیة  –طریقة الشبكات المتعددة 

  الریاضیات الرمزیة   ٦١٢ریض 

  . Matlabو  Cتصمیم برامج باستعمال لغة الـ

  موضوعات مختارة في الریاضیات الهندسیة   ٦١٣ریض 

طـــرق  –) تحــویالت دربـــو وكــول هوبـــف(تحــویالت تفاضـــلیة لمعــادالت تفاضـــلیة جزئیــة الخطیـــة 
  . حاسوبیة في میكانیكا االجسام الصلبة ومیكانیكا الموائع 

  

  

  

  

  

 


