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 السيد  معاون العميد  للشؤؤن العلمية المحترم 
 

 2022-2021للعام الدراسي   م/ الخلفية العلمية للدراسات العليا
 
 لمناقشة الخلفية العلمية للطلبة     4/2021/ 7اجتمعت لجنة الدراسات العليا في قسم الفيزياء بتاريخ 

 
ما   ، وقررت اللجنة  2022-2021عام الدراسي لل في قسم القيزياء والدكتوراه المقبولين لدراسة الماجستير 

 يلي: 
 

 الشهادة الممنوحة وفق االستحداث الخلفيات العلمية نوع الدراسة  التخصص  القسم الكلية

 العلوم 

 علوم فيزياء   الفيزياء 

 دكتوراه

خريجي كلية العلوم قسم الفيزياء   
في الجامعات العراقية وللدراسات 

الصباحية الحكومية حصرا مع  
 راء المقاصة العلمية اج

 دكتوراه في علوم فيزياء

 ماجستير 

خريجي كلية العلوم قسم الفيزياء   
في الجامعات العراقية وللدراسات 

الصباحية الحكومية حصرا مع  
 اجراء المقاصة العلمية 

 ماجستير  في علوم فيزياء 

 
 مع التقدير.......................... 

 
 د.شريف فائق سلطان 
 رئيس القسم 
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 السيد  معاون العميد  للشؤؤن العلمية المحترم 
 

 2022-2021م/ مواد االمتحان التنافسي لدراسة الماجستيروالدكتوراه  للعام الدراسي 
 

لمناقشة المواد الدراسية الداخلة في االمتحان   7/4/2021اجتمعت لجنة الدراسات العليا في قسم الفيزياء بتاريخ 
 الدكتوراه في قسم الفيزياء ، وقررت اللجنة ما يلي: التنافسي  لدراسة الماجستير و 

 

 تفاصيل مواد االمتحان التنافسي  مواد االمتحان التنافسي ت نوع الدراسة  التخصص  القسم
 )اسم المؤلف ؛ أسم الكتاب . السنة( 

علوم   الفيزياء 
 فيزياء 

 دكتوراه

1.  

 advanced quantum mechanics-1 نظرية االشعاع

by j.j. Sakurai(Pearson 

education.singapore.1998). 

2- quantum field theory by Lewis 

H.Ryder (Cambridge university 

Press.1996). 

3- relativistic quantum fields vol.ll 

by J.D.Bjorken and S.D.Drell 

(McGraw-Hill.1978). 

4- relativistic quantum fields, Vol.l 

by J.D.Bjorken and S.D.Drell 

(McGraw-Hill.1964). 

2.  

 Mathematical Methods in the .1 فيزياء رياضية

Physical Science, Mary 

L.Boas,3ed edition ,2005 

الفيزياء الرياضية ، معن عبدالمجيد  .2
 2000ابراهيم،

  Thomas  L. Floyd,1988 االلكترونيات   .3

Electronic Devices,     

 .Quantum   Mechanics  ,  S. D ميكانيك الكم  .4

Aghav , 2010    
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5.  

 Introducing Nuclear Physics by.1 نووية

K.S. Krane Wiley India,2008 

2. Nuclear Physics-theory and 

Experiments by R. R. Roy & B. P. 

Nigam, New Age International , 

2005 

6.  

فيزياء الحاله الصلبة الجزء االول  -1 صلبة
 .1989 والجزء الثاني د.مؤيد جبرائيل يوسف

2- Introduction to solid state 
Physics,  Charles kittle  , 8th 
edition,  John Wiley & Sons, 
2005  

7.  

المجاالت الكهرومغناطيسية، د.علي  .1 كهرومغناطيسيه
 .1990عبد الصمد عبيد المياح 

2.   Engineering Electromagnetics 
,William H Hayt,2010. 

8.  

ميكانيكيا االحصائية المؤلف باديس ايدري ال .1 ميكانيك احصائي
٢٠١٩ 

2. Statistical   Physics ,  
V.D.Kukarni, 2010 

  .1 ماجستير 
اساسيات الكهربائية والمغناطسية /   .1 الكهربائية والمغناطيسية 

يحيى عبدالحميد الحاج علي , دار الكتب 
 . 1999جامعة الموصل، للنشر والطباعة,
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2. R.A.Serway, J.W.Jewett, 
physics for Scientists and 

edition,  thEngineering,  6
Thomson Books , 2004 

2.  
ميكانيك و حرارة وخواص 

 مادة 
طالب ناهي   الميكانيك وخواص مادة ، د.

 1991الخفاجي ،

3.  
الثرموداينميك تأليف: امجد عبدالرزاق كرجية،    ثرموداينميك 

د،  سامي مظلوم صالح، عبدالمطلب ابراهيم احم
2000 

4.  

 مقدمة في الفيزياء اإلحصائية للطلبة .1 ميكانيك احصائي
،أ.چ.بوينتون.ترجمة:د. رائد محمود 

ناصر،د. عبد اإلمام علي الزبيدي.منشورات  
 جامعة ناصر

2. An Introduction to 
Statistical Physics for Students 
, A. J. Pointon ,First published 

1967.     

5.  
 Electronic principles, Albert تماثلية الكترونيات

Malvino 1980 
 

6.  
مفاهيم في الفيزياء الحديثة / تأليف آرثر بايزر  فيزياء حديثة 

؛ ترجمة منعم مشكور، شاكر جابر شاكر، 
العراق : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،  
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 .1980جامعة الموصل، 

7.  

حسن   .1 بصريات هندسية د.  تاليف    ، الهندسية  البصريات 
كمال  صبحي  د.   ، الشربتي  جواد  محمد 

 1985الحسون  د. بتول  حميد فرج ،

2. FUNDAMENTALS OF OPTICS, 
Francis A. Jenkins,Harvey E. 
White ,professors  of physics 
university of california,Third 
Edition,New York Toronto London 
Mcgraw-hill book company,1957. 

3.  
فيزياء الصوت و الحركة الموجية،د. أمجد    الصوت

عبدالرزاق كرجية.الطبعة الثانية )منقحة و  
 م. 2000مزيدة( لعام 

4.  

البصريات الفيزياوية ، تاليف  د. حسن  .1 بصريات فيزياوية 
محمد جواد الشربتي ، د. صبحي كمال  

.1985الحسون     د. بتول  حميد فرج ،
  

2. FUNDAMENTALS OF OPTICS, 
Francis A. Jenkins, Harvey E. 
White ,PROFESSORS  OF 
PHYSICS UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA,Third Edition,New 
York Toronto London McGRAW-
HILL BOOK COMPANY,1995 
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5.  
 .Digital Fundamentals,Thomas  L الكترونيات رقمية 

Floyd,1990 
 

6.  
الميكانيك التحليلي  تاليف  كرانت ر.فاولس   يكانيك تحليلي م

ترجمة أمجد عبدالرزاق كرجية سنة التأليف 
١٩٩٢ 

فيزياء الليزر وبعض  التطبيقات العملية، سهام   ليزر  .7
   1988عفيف قندال دار الكتب للطباعة، 

8.  

فيزياء الحاله الصلبة الجزء االول  .1 بلورات
 .1989رائيل يوسف والجزء الثاني د.مؤيد جب

2. Introduction to solid state 
Physics,  Charles kittle,8th 
edition,  John Wiley & Sons, 
2005 , 

9.  

فيزياء الحاله الصلبة الجزء االول  .1 فيزياء الحالة الصلبة
والجزء الثاني د.مؤيد جبرائيل يوسف  

1989 

2. Introduction to solid state 

Physics,  Charles .kittle ,8th 

edition,  John Wiley & Sons, 2005 

الفيزياء النوويه ،دـ منيب عادل خليل، جامعة  فيزياء نووية  .10
 .1994الموصل ، 

سالم حسن  تأليفأساسيات ميكانيك الكم  ميكانيك الكم  .11
    ٢٠٠١الشماع ،  
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لرزاق  النظريات الكهرومغناطيسية  ،راشد عبدا النظرية الكهرومغناطيسية   .12
 ١٩٨٦الرافد ،ناظم حسون العطار، 

فيزياء البالزما ، ا .د .عاصم عبدالكريم عزوز  بالزما  .13
 ١٩٩٠و ا .د.رحمن رستم عبدهللا سنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.شريف فائق سلطان   
 رئيس القسم

 


