
  2021-2022للعام الدراسي  / الفصل األولفيزياء عام  – الماجستيرجدول محاضرات طلبة 
 2021 9// 19الموافق  يبدأ الفصل الدراسي األول يوم األحد :مالحظة
 اليوم 

 

 الموضوع  الوقت 

 األحد 

 

  وأغشية رقيقةأشباه موصالت  11.30 – 8.30

  ميكانيك كمي 1.30-11.30

 رياضيات فيزياوية  10.30 – 8.30 األثنين 

 ة كهرومغناطيسي 12.30 – 10.30

 ة إنكليزيلغة  12:30-1:30

  ليزر وكهروبصريات 10.30 – 8.30 الثالثاء

  معالجة صورية وتحسس نائي 12.30 – 10.30

  علم النفس التربوي 2:30-12:30

 

 

 2021-2022للعام الدراسي  لثاني/ الفصل افيزياء عام  – الماجستيرجدول محاضرات طلبة 
 اليوم 

 

 الموضوع  الوقت 

 األحد 

 

 الفيزياء طرائق تدريس 03:8-083:8

 احصائي ميكانيك  083:8-033:8

 (مستوفي)طرائق كتابة البحث  033:8-03:8

 

 األثنين

  فيزياء البالزما 03:8-083:8

 نووية واشعاعية    083:8-033:8

  لغة إنكليزية 033:8-03:8

 سيمنار  083:8-03:8 الثالثاء

 فيزياء صلبة ومواد  083:8-033:8

 



  2021-2022للعام الدراسي  / الفصل األولفيزياء طرائق تدريس الفيزياء  – الماجستيرجدول محاضرات طلبة 
 2021 9// 19الموافق  يبدأ الفصل الدراسي األول يوم األحد :مالحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021-2022ثاني للعام الدراسي لالفصل ا/ فيزياء طرائق تدريس الفيزياء  – الماجستيردول محاضرات طلبة ج
 

 
 
 

 اليوم 

 

 الموضوع  الوقت 

 األحد

 

 إحصاء وصفي واستاللي  10.30 – 8.30

 لعلمي مناهج البحث ا 01:01-03:01

  أساسيات الفيزياء 10.30 – 8.30 األثنين

  تدريس الفيزياء طرائق 12.30 – 10.30

  لغة إنكليزية 1:30-12:30

  علم النفس التربوي 10.30 – 8.30 الثالثاء

 المناهج الدراسية    12.30 – 10.30

 قياس وتقويم  03:01-3:01

 اليوم 

 

 الموضوع  الوقت 

 

 األحد

 سمنار  10.30 – 8.30
 تقويم المناهج الدراسية  01:01-03:01

 تعليم التفكير  03:01-3:01

 اتجاهات حديثة في التدريس  10.30 – 8.30 األثنين 

  فيزياء تطبيقية 12.30 – 10.30

  لغة إنكليزية 1:30-12:30

 التعليم التعلم و تكنولوجيا  10.30 – 8.30 الثالثاء
 )مستوفي(كتابة البحثطرائق  12.30 – 10.30



 0200 -0202للعام الدراسي  / الفصل األولفيزياء عام  – الدكتوراهجدول محاضرات طلبة 
 0202/ 1/  21مالحظة: يبدأ الفصل الدراسي األول يوم األحد الموافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 0200-0202لثاني للعام الدراسي / الفصل افيزياء عام  – الدكتوراهجدول محاضرات طلبة 

 

 الموضوع  الوقت  اليوم 

 رياضيات فيزياوية  10.30 – 8.30 األحد 

 نووية متقدمة  12.30 – 10.30

 نظريات التعلم والتعليم  12:30-2:30 

 فيزياء صلبة ومواد  10.30 – 8.30 اإلثنين 

 أشباه موصالت وأغشية رقيقة  12.30 – 10.30

 ميكانيك الكم المتقدم  10.30 –  8.30 الثالثاء

 فيزياء مطيافية  12:30-10:30

 لغة إنكليزية  1.30-12.30

 الموضوع  الوقت  اليوم 

  الكتروداينمك 10.30 – 8.30 األحد 

 الفيزياء طرائق تدريس 12.30 – 10.30

 البحث )مستوفي(طرائق كتابة  03:21-0:21

  تكنولوجيا مواد متقدمة  10.30 – 8.30 اإلثنين 

 متقدمة معالجة صورية  12.30 – 10.30

 إنكليزية لغة  12:30-2:30

  ليزر وكهروبصريات 10.30 –  8.30 الثالثاء

 سيمنار  12:30-10:30
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