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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية العلوم  – الكوفةجامعة املعهد  انرعهًُُحانًؤسسح  .1
 الفيزايءقسم  / انًشكز  عهًٍانمسى ان .2

او اسى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 فيزايء ماجستري

 املاجستري اسى انشهادج انُهائُح  .4
 :انُظاو انذساسٍ  .5

 سُىٌ /يمشساخ /أخشي 
 فصلي

 والبحث العلميوزارة التعليم العايل  انًعرًذ   تشَايح االعرًاد .6
   انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7
 20/11/2011 ذاسَخ إعذاد انىصف  .8

 أهذاف البرنامج األكاديمي 
َعذ لسى انفُزَاء يٍ االلساو انرٍ ذعًم دائًاً عهً اعذاد كىادس يرخصصح تعهى انفُزَاء و انثحث انعهًٍ 

فضال عٍ اعذاد كىادس وظُفُح و ذعهًُُح نذوائش انذونح انًخرهفح و خاصح انطثُح يُها و انزساعُح و 

هى انعًم عهً ذهثُح االهذاف انرٍ انصُاعُح و نعم يٍ اهى انعُاصش انشئُسح نمسى انفُزَاء فٍ كهُح انعهىو 

انطانة اكادًَُاً و عهًُاً تصىسج ذُسدى اَسداياً ذايا يع انرطىس  ذأهُملايد عهُها انكهُح و انًرًثهح فٍ 

انحاصم فٍ انعانى فًُا َخص ذكُىنىخُا انفُزَاء و ذطىَش انًهاساخ انثحثُح نذي انخشَدٍُ و انمذسج عهً 

 واسرخذاو انثشيدُاخ فٍ ذطىَش انفُزَاء انُظشَح.اسرخذاو انركُىنىخُا انحذَثح 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .9

 االهذاف انًعشفُح .10

 اٌ َرعشف انطانة عهً اساسُاخ انفُزَاء -1أ

 اٌ َصُف انطانة عهى انفُزَاء انً لذَى و حذَث -2أ

 ذطثُمٍ اٌ َفصم انطانة تٍُ ياهى َظشٌ و ياهى -3أ

ً  -4أ  اٌ َحهم انطانة انُظشَاخ انفُزَائُح عًهُا

 اٌ َمُى انطانة عًم االخهزج و ذطثُماذها-5أ  



 ثشَايح نخاصح تانا ُحانًهاساذ األهذاف–ب 

 يهاساخ حسة لذسج انطانة -1ب

 يهاساخ انرفكُش انعانُح -2ب

 انُمذ فٍ انرعهى -3ب
 طشائك انرعهُى وانرعهى      

 

 -يدًىعح يٍ االسانُة انرعهى وانرعهُى تًا فٍ رنك:وذسرخذو  

 طشَمح انًحاضشج -1

 طشَمح انًدايُع انطالتُح -2

 طشَمح وسش انعًم -3

 طشَمح انرعهى االنكرشوٍَ -4

 طشَمح انرعهى انردشَثٍ -5

 طشَمح انشحالخ انعهًُح -6

 

 
 طشائك انرمُُى      

 طشَمح االيرحاَاخ -1

 طشَمح انرعثُش تانىخىِ -2

 طشَمح يثهث انرعهى -3

 يصفىفح انرعهى -4

 انرماسَش و انسًُُشاخ -5

 
 االهذاف انىخذاَُح و انمًُُح -ج

 انعصف انزهٍُ -1ج

 انرحهُم انًُطمٍ نًسأنح يا و حهها ) انرحهُم انُالذ فٍ انرعهى( -2ج

 انرفكُش انعانٍ الذخار انمشاساخ اندُذج -3ج

 طشائك انرعهُى وانرعهى     

 انًحاضشاخ انُظشَح و انعًهُح  -1

 انشحالخ انعهًُح انً يخرهف انمطاعاخ انطثُح و انصُاعُح -2

 انرعهى االنكرشوٍَ -3

 وسش انعًم -4

 انحهماخ انُماشُح -5

 طشائك انرمُُى    

 

 طشائك انرمُُى  1

 طشَمح االيرحاَاخ -1

 طشَمح انرعثُش تانىخىِ -2

 طشَمح يثهث انرعهى -3



 يصفىفح انرعهى -4

 

 

 
 

 

  انًُمىنح ) انًهاساخ االخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف و انًهاساخ انعايح و انرأهُهُح  -د

 انرطىس انشخصٍ (.

 انرىاصم انهفظٍ -1د 

 انعًم اندًاعٍ-2د 

 انرحهُم و انرطثُك -3د 

 انرخطُظ و انرُظُى-4د 

 اداسج انىلد -5د 

 طشائك انرعهُى وانرعهى          

 

 انحهماخ انعهًُح انًركشسج  -1

 طشَمح وسش انعًم -2

 االنكرشوٍَطشَمح انرعهى  -3

 طشَمح انشحالخ انعهًُح -4

 انًحاضشاخ -5

 

 
 طشائك انرمُُى          

 
 االيرحاَاخ انُظشَح -1

 انىاخثاخ انُىيُح -2

 االخرثاساخ انعًهُح -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تُُح انثشَايح  .11

 الكورس االول
 عدد الهحدات عدد الداعات اسم السادة ت
 3 3 فيزياء الحالة الرلبة 1
 3 3 الشظرية الكهرومغشاطيدية 2
 2 2 السيكانيك الكالسيكي 3
 2 2 الفيزياء الرياضية 4
 3 3 البرريات 5
 - 2  اللغة االنكليزية 6

 13 مجسهع الهحدات
 
 الثاني الكورس

 عدد الهحدات عدد الداعات اسم السادة ت
 3 3 الفيزياء الشهوية 1
 2 3 السيكانيك االحرائي 2
 3 2 السيكانيك الكسي 3
 1 3 1مهضهع إختياري  4
 1 3 2مهضهع إختياري  5
 1 2 سسيشر 6
 - 1 مشهج بحث 

 11 مجسهع الهحدات
 

 الدروس االختيارية
 و تتزسن ما يلي: 

 تذخيص السهاد. -1
 الشانهتكشهلهجي. -2
 .مبادئ الفيزياء االشعاعية و الجرع االشعاعية -3
 مطيافية أشعة كاما. -4



 الفيزياء الذرية الستقدم. -5
 تقشيات طبية و طيفية. -6
 الكهروبرريات. -7
 التحليل العددي الستقدم. -8
 نظرية القذرة. -9

 تذكيل الرهر البررية. -11

 . عدد الوحدات الدراسية11
 و كسا يلي: 36  قدم الفيزياء هي عدد الهحدات الدراسية في برنامج الساجدتير في 

 وحدة 24 الجانب الشظري )الكهرسات(في . عدد وحدات 1
 وحدة 12. عدد الهحدات للرسالة 2
 

 
 
 
 
 

 انًعهذ(األَظًح انًرعهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  ع)وضيعُاس انمثىل  .12

 

ابلنسبة ملعدل سنوات التخرج الرتاكمي و ب وفق لوائح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للطال القبول شروط اعتماد -1
 درجة االختبار التنافسي

 .اجلامعة الكلية او جملس يراها شخصية مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح جتتاز أن -2

 .طبيا للتخصص املتقدم اليه الئق يكون أن -3

 .الفيزياءفي كليات العلهم و التقديم لشيل شهادة الساجدتير في  الفيزياءيحق لخريجي اقدام و 

 
 أهى يصادس انًعهىياخ عٍ انثشَايح .13

 .انًىلع االنكرشوٍَ نهكهُح ، اندايعح و اندايعاخ االخشي -1

  .اندايعحدنُم  -2

 .كرة و يصادس خاصح تمسى انفُزَاء -3

 

 


