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 (1) الصلبةفيزياء الحالة : مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title ( 1فيزياء الحالة الصلبة) 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  األولي الفصل الدراس –المستوى الثالث  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 بصريات فيزيائيه 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 فيزياء -برنامج بكالوريوس علوم 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 االنجليزية + العربيه

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد 

Prepared By 

 د/ ثـنــاء شـجـاع الـديـن

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

 يهدف هذا المقرر الى 

للمواد الصلبة ويشتمل المقرر على دراسة القوى الذرية وري تزويد الطالب بالمعارف األساسية المتعلقة بالتركيب البل

البينية و أنواع الروابط البلورية، التركيب البلوري ومفهوم الشبيكة البلوريه، األنظمة البلورية، عناصر التناظر 

ميلر، العيوب البلورية، الشبيكة المعكوسة، حيود األشعة السينية واستخدامها لدراسة التركيب البلوري، معامالت 

البلوري، ديناميكا الشبيكة )أنماط اهتزازات الشبيكة والفونونات(، الخواص الحرارية للمواد الصلبة )السعة 

المقرر الطالب من فهم البنية البلورية  ديباي( و يمكن هذا الحرارية: النموذج الكالسيكي، نموذج أينشتاين ، نموذج

  .التي تعتمد عليها الخصائص المختلفة للمواد الصلبة

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1 – .يشرح المفاهيم األساسية التي تصف الروابط و البنية التركيبية للمواد البلورية 

a2 -  يوضححححححر النظريات و القوانين الفيزيائية المتعلقة بالتركيب البلوري و ديناميكية الشححححححبيكة و الخواص الحرارية

 للمواد الصلبة.

b1- ين الفيزيائية المناسبة.يحل المسائل المتعلقة بالمواد البلوريه باستخدام القوان  
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b2 –  .يقارن بين الروابط الذرية، األنظمة البلورية، النظريات التي تفسر سلوك السعة الحرارية للمواد الصلبة 

d1 - .يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لجمع و نقل المعلومات 

d2 -  يعمل ضمن مجموعة و يقدم عروض توضيحيةpresentations انين المواد البلوريه.لمفاهيم و قو     

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - التي تصرررررف الروابل و البنية المفاهيم األسررررراسرررررية  شرررررر ي

 التركيبية للمواد البلورية.

 

A1 - فهما عميقا للمبادئ و  يظهر

 القوانين والنظريات الفيزيائية.

A3 -  يصف الظواهر الطبيعية المختلفة

 على المفاهيم الفيزيائة. بناء

a2 – قةالنظريات و القوانين الفيزيائية  وضررررررر ي بالتركيب  المتعل

البلوري و ديناميكية الشررررررربيكة و الخوار اللرارية للمواد 

 .الصلبة

 

A1 - فهما عميقا للمبادئ و  يظهر

 القوانين والنظريات الفيزيائية.

 

b1–  قوانين السرررررتخدام اب مواد البلوريهالمسرررررائل المتعلقة باليلل

 .الفيزيائية المناسبة

- B1 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق 

 .ةالفيزيائي المشاكل المسائل و

 - B2 يصيغ ويفسر المسائل الفيزيائية

باستخدام المعادالت الرياضية 

 .المناسبة

b2 -  البلورية، النظريات التي يقارن بين الروابل الذرية، األنظمة

  .تفسر سلوك السعة اللرارية للمواد الصلبة

 

- B1 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق 

 .ةالفيزيائي المشاكل المسائل و

d1- المعلومات.  ونقل يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لجمع 

 

- D1 شفهيًا و  العلمية المعارف ينقل

و  المعلومات تكنولوجيا باستخدام

 .االتصاالت

- D3 المستمر. التعلم على القدرة يظهر 

d2-  يعمحححل ضحححححححمن مجموعحححة و يقحححدم عروض توضحححححححيحيحححة

presentations  مواد البلوريه.لالمفاهيم و قوانين 

D1 شفهيًا و  العلمية المعارف ينقل

و  المعلومات تكنولوجيا باستخدام

 .االتصاالت

- D2 فعال بشكل مجموعات في يعمل 

 العمل في الوقت المحدد.وينجز 

- D3 المستمر. التعلم على القدرة يظهر 
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والتعلمالتعليم  باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1 -  يشححححرح المفاهيم األسححححاسححححية التي

الروابط و البنية التركيبية تصححححححف 

 للمواد البلورية.

 

 المحاضرة التفاعلية  -

 الحوار والمناقشة  -

العروض والمحاكاة  -

 التوضيحية 

presentations 

 التعلم الذاتي -

 التعلم التعاوني -

 التكليفات والواجبات -

 اإلختبارات القصيرة )كوز(  -

 اختبار نصف الفصل -

 )نظري( اختبار نهاية الفصل -

 التوضيحيتقييم العرض  -

presentation 

assessment 

a2 –  لقوانين لنظريحححات و ا يوضحححححححر ا

الفيزيحححائيحححة المتعلقحححة بحححالتركيحححب 

ناميكية الشححححححبيكة و  البلوري و دي

 الخواص الحرارية للمواد الصلبة.

 

 المحاضرة التفاعلية  -

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهني -

 التكليفات والواجبات -

 اإلختبارات القصيرة )كوز(  -

 اختبار نصف الفصل -

 )نظري(اختبار نهاية الفصل  -

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

b1–  يحححل المسحححححححائححل المتعلقححة بححالمواد

البلوريحححه بحححاسححححححتخحححدام القوانين 

 الفيزيائية المناسبة.

 العصف الذهني  -

  حل المشكالت -

 التعلم الذاتي  -

 

 التكليفات والواجبات -

 اإلختبارات القصيرة )كوز(  -

 اختبار نصف الفصل -

 )نظري(اختبار نهاية الفصل  -

b2 -  يقارن بين الروابط الذرية، األنظمة

البلوريححة، النظريححات التي تفسححححححر 

سححححححلوك السححححححعة الحرارية للمواد 

 الصلبة. 

 

 المحاضرة التفاعلية  -

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهني  -

 اإلختبارات القصيرة )كوز(  -

 اختبار نصف الفصل -

 )نظري(اختبار نهاية الفصل  -

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

    

    

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة

 لجمع ونقل المعلومات. 

 

 التعلم الذاتي -

 التعلم التعاوني -

 

 التكليفات والواجبات -

d2-  يعمل ضمن مجموعة و يقدم

عروض توضيحية 

presentations  لمفاهيم و

 قوانين المواد البلوريه.

لمححححاكحححاة و  - لعروض ا ا

الحححححتحححححوضحححححححححححيحححححححححححيحححححة 

presentations 

 التعلم الذاتي -

 التعلم التعاوني -

 

تقييم العروض التوضححححححيحيحححة  -

presentations 

assessment 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

 الترابط البلوري

Bonding in 

Solids 

 .القوى بين الذرات 
 Forces between atoms. 

 .لاقة التماسك بين الذرات 
 Cohesion of atoms and 

cohesive energy. 

  الرابلة األيونية ولساب لاقة
 تماسك البلورات األيونيه.

 Ionic bond, Calculation of 
lattice energy of ionic 
crystals. 

1 3 

a1 
b1 
b2 
d1 
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 .الرابلة التساهمية 
 Covalent bond. 

  .الرابلة المعدنية 
 Covalent bond. 

 وابل الجزيئية البينية، ,الر

التشتتية، القلبية و 
 الهيدروجينية.

 Intermolecular, 
Dispersion, Dipole and 
Hydrogen bonds. 

2 

 التركيب البلوري

Crystal 

Structure 

 .نقال الشبيكة و فضاء الشبيكة 
 Lattice points and space 

lattice. 

  قاعدة األساس و التركيب
 البلوري.

 The basis and crystal 
structure. 

 .الشبائك ثنائية األبعاد 
 Two-dimensional 

Lattices.  

 .خلية الولدة و معامالت الشبيكة 
 Unit cell and lattice 

parameters. 

  األنظمة البلورية و شبائك
 برافيس.

 Crystal systems and 
Bravais lattices. 

  المميزات الهامة للتركيب المكعبي
و السداسي ) العدد التناسقي، 
مسافة أقرب الجيران، عدد 

الذرات في ولدة الخلية، ثابت 
 الشبيكة، معامل الرر(.

 Important characteristics 
of cubic and hexagonal 
structures (Coordination 
number, Nearest 
neighbor distance, 
Number of atoms per 

3 9 

a1 
a2 
b1 
b2 
d1 
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unit cell, Lattice 
constant, Packing factor). 

  أنظمة مكعبية أخرى )تركيب
الماس، كبريتيد الزنك، كلوريد 

 السيزيوم(.
 Other cubic structures 

(Diamond, Zinc blende, 
Sodium chloride and 
Cesium Chloride 
structure). 

 .عناصر التماثل البلوري 
 Crystal Symmetry 

Elements. 

  عناصر التماثل البلوري في
 النظام البلوري المكعبي.

 Symmetry elements in 
cubic crystal. 

  اإلنقالبية، -الملاور الدورانية
عناصرالتماثل اإلنتقالية ) 

 انزالقي، ملور لولبي(.مستوى 
 Rotation-Inversion axis, 

Translation symmetry 
elements (glide plane, 
screw axis). 

3 

المستويات، 

اإلتجاهات 

 ومعامالت ميلر

Directions, 

plane and 

Miller 

indices 

  معامالت ميلر و معامالت اإلتجاه
 للمستويات البلورية.

 Miller indices and 
directions of crystal 
planes.  

  المستويات و اإلتجاهات الهامه
 في البلورة المكعبة.

 Important planes and 
directions in a cubic 
crystal. 

  كثافة توزيع الذرات في
 المستويات البلورية.

 Density of atoms in 
crystal planes. 

  المسافة بين المستويات في
 المكعبة.البلورة 

2 6 

a1 
a2 
b1 
d1 
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 Separation between 
planes in a cubic 
crystal. 

4 

 العيوب البلورية

Imperfections 

in Crystals 

 .العيوب اللرارية 
 Thermal defects. 

 .العيوب النقلية 
 Point defects. 

 .عيوب شوتكي و عيوب فرنكل 
 Schottky defects and 

Frenkel defects. 

  الفجوات في عيوب لساب تركيز
 شوتكي و عيوب فرنكل.

 Calculation of vacancies 
concentration in Schottky 
and Frenkel defects. 

 .العيوب الخلية 
 Line defect. 

  .العيوب السللية 
 Surface defects. 

 .العيوب اللجميه 
  Volume defects. 

1 3 
a1 
b1 
d1 

5 

الشبيكة 

 المعكوسة

Reciprocal 

Lattice 

 

 .مفهوم الشبيكة المعكوسة 
 Concept of reciprocal 

lattice. 

  البناء الهندسي للشبيكه
 المعكوسة.

 Geometrical 
construction of 
reciprocal lattice. 

 .منالق بريليون 
 Brillouin Zones. 

 .معامالت الشبيكة المعكوسة 
 Lattice parameters of 

reciprocal lattice. 

1 3 

a1 
a2 
b1 
d1 

6 
حيود األشعة 

 السينية

 .قانون براج 
 Bragg's law. 

 .معادالت الو 

2 6 

a1 
a2 
b1 
d1 
d2 
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X-Ray 

diffraction 

 Laue diffraction 

equations. 

  شرول التداخل و الشبيكة
 المعكوسة )كرة إيوالد(.

 Interference conditions 

and reciprocal lattice 

(Ewald sphere). 

 .عامل اإلستلارة الذرية 
 Atomic scattering factor. 

 .عامل الشكل الهندسي 
 Geometrical structure 

factor. 

  اللرق التجريبية لليود االشعة
 الشينية.

 Experimental x-ray 
diffraction methods. 

7 

 اهتزازات الشبيكة

Crystal 

Vibrations 

 المواد الموجات المرنة في ا
 .الصلبة

 Elastic waves in solids. 

 خلية شبيكةلهتزاز أنمال اال 
 ألادية الذرة.

 Vibrational modes of 

linear monatomic lattice. 

 .سرعة المجموعة 
 Group velocity. 

 خلية شبيكةلهتزاز أنمال اال 
 الذرة. ثنائية

 Vibrational modes of 

linear diatomic lattice. 

  الفرع الصوتي و البصري الهتزاز
 .الشبيكة

 Optical and acoustic 

branches of lattice 

vibration. 

 تكميمية اهتزازات الشبيكة 
 )الفونونات(.

2 6 

a1 
a2 
b1 
d1 
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 Quantization of lattice 

vibration (phonons). 

 .زخم الفونون 
 Phonon momentum. 

  اإلستلارة الغير مرنة بواسلة
 الفونونات.

 Inelastic scattering by 
phonon. 

8 

الخواص 

الحرارية للمواد 

 الصلبة

Thermal 

Properties of 

Solids 

 اللرارة النوعية. 
 Specific heat. 

  النظرية الكالسيكة للسعة
 .اللرارية

 Classical theory of 

specific heat. 

 نظرية أينشتين للسعة اللرارية. 
 Einstein's theory of 

specific heat. 

 نظرية ديباي للسعة اللرارية. 
 Debye's theory of specific 

heat. 

 التمدد اللراري. 
 Thermal expansion. 

 التوصيلية اللرارية. 
 Thermal conductivity 

2 6 

a2 
b1 
b2 
d1 

 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 42  

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 تدريبات التجارب العملية/ 
Tutorials topicsPractical /  

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1      

2      
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3      

األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
No 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 واجبات  1

 10 فردي
كل 

 أسبوعين

a1 
a2 
b1 
b2 
d1 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية الملاضرة Lectures 

 والمناقشة اللوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت لل Problem solving 

 العملية العروضو الملاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التلبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 
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 العيوب البلورية.حول نقاش وحوار ةحلق 2

 7 5 جماعي

a1 
a2 
d1 
d2 

استتتاداا اعةتتعة  عن presentation عرض تقديمي  3

 11 10 جماعي السينية لدراسة التركيب البلوري للمواد الصلبة.

a1 
a2 
d1 
d2 

 === == Total Score  25 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
كل 

 اسبوعين
25 16.67% 

a1 
a2 
b1 
b2 
d1 
d2 

 Quiz 5 5 3.33%( 1كوز) 2

a1 
a2 
b1 
b2 

 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 25 16.67%  

a1 
a2 
b1 
b2 

Quiz 12 5 3.33%( 2كوز) 4  

a1 
a2 
b2 

 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60%  

a1 
a2 
b1 
b2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
  S. O. Pillai, 2010, Solid State Physics, 7th edition, New age international (P) Ltd., 

publishers, India, Delhi.  
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 C. Kittle, An Introduction to Solid States Physic, 2005, 8th edition, John Wiley & Son 

Inc. 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 M. Ali. Omar, 1975, Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, 

Addison-Wesley. 

 H.P. Myers, 2009, Introduction to Solid State Physics, 2nd Ed, Taylor & Francis. 

 

  ،الخرطوم.-، فيزياء الجوامد، الطبعة الثانية، عزة للنشر والتوزيع، السودان2002أحمد الخوجلي 

  ،بغداد.وزارة التعليم العالي والبحث العلميلصلبة، ، فيزياء الحالة ا1987مؤيد جبرائيل يوسف ،  

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 https://sites.google.com/a/elc.edu.sa/mwq-aljlaly-altlymy-fy-alfyzya/  

 http://www.phys.lsu.edu/~jarrell/COURSES/SOLID_STATE_HTML/course_sol

id.html 

 http://www.metafysica.nl/d2_lattice_1.html 

 https://www.physics-pdf.com/2019/01/best-site-to-study-physics.html 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائ  الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة لضور الفعاليات التعليمية  1

 % من الملاضرات ويلرم في لال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم اللالب بلضور  -
أستاذ المقرر تقريرا بلضور وغياب اللالب للقسم ويلرم اللالب من دخول االمتلان في لال تجاوز يقدم  -

 % ويتم اقرار اللرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyاللضور المتأخر  2

إذا تأخر ، ولللالب لضررور الملاضرررة إذا تأخر لمدة ربع سرراعة لثال  مرات في الفصررل الدراسرري يسررم  -
 الملاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، ثال  مرات يلذر شفويا من أستاذ المقرر عنيادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابل االمتلان  3

 ( دقيقة من بدء االمتلان 20ال يسم  لللالب دخول االمتلان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 اللوائ  الخاصة بنظام االمتلان في الكلية.إذا تغيب اللالب عن االمتلان النهائي تلبق  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضررررروابل تنفيذ التكليفات و يلدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويلدد مواعيد تسرررررليمها -
 وتسليمها.

 يلرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. الملددموعد ال عنإذا تأخر اللالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئلة شؤون اللالب. عليه في لال ثبوت قيام اللالب بالغش في االمتلان النصفي أو النهائي تلبق -
 في التكليفات والمشاريع يلرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في لال ثبوت قيام اللالب  -

 :Plagiarismاالنتلال  6

 ألداء االمتلان نيابة عنه تلبق الالئلة الخاصة بذلك لالبفي لالة وجود شخر ينتلل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أثناء الملاضرة استخدام الموبايل يمنع -
 خالل اسبوع من استالمها  تسليم التكليفات يتم  -

https://sites.google.com/a/elc.edu.sa/mwq-aljlaly-altlymy-fy-alfyzya/
http://www.phys.lsu.edu/~jarrell/COURSES/SOLID_STATE_HTML/course_solid.html
http://www.phys.lsu.edu/~jarrell/COURSES/SOLID_STATE_HTML/course_solid.html
http://www.metafysica.nl/d2_lattice_1.html
https://www.physics-pdf.com/2019/01/best-site-to-study-physics.html
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  2020العام الجامعي: 
 1 حالة الصلبةفيزياء ال :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د/ ثـنـاء شـجاع الـديـن 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
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 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 قسم الفيزياء

714052764 
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail th_sh2000@yahoo.com  

11-

2 
8-11    

 

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 1فيزياء الحالة الصلبة 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الدراسي األول –المستوى الثالث  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 بصريات فيزيائيه 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 فيزياء –برنامج بكالوريوس علوم 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 العربيه اإلنجليزية + 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  (15قاعه ) –قسم الفيزياء 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

ي للمواد الصححححلبة ويشححححتمل ورتزويد الطالب بالمعارف األسححححاسححححية المتعلقة بالتركيب البل الى المقرر هذا يهدف

القوى الذرية البينية و أنواع الروابط البلورية، التركيب البلوري ومفهوم الشححححححبيكة البلوريه، المقرر على دراسحححححححة 

األنظمة البلورية، عناصر التناظر البلوري، معامالت ميلر، العيوب البلورية، الشبيكة المعكوسة، حيود األشعة السينية 

اهتزازات الشححبيكة والفونونات(، الخواص الحرارية  واسححتخدامها لدراسححة التركيب البلوري، ديناميكا الشححبيكة )أنماط

mailto:th_sh2000@yahoo.com
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ذج ديباي( و يمكن هذا المقرر الطالب من للمواد الصلبة )السعة الحرارية: النموذج الكالسيكي، نموذج أينشتاين ، نمو

 .فهم البنية البلورية التي تعتمد عليها الخصائص المختلفة للمواد الصلبة

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1 – .يشرح المفاهيم األساسية التي تصف الروابط و البنية التركيبية للمواد البلورية 

a2 -  يوضحححححر النظريات و القوانين الفيزيائية المتعلقة بالتركيب البلوري و ديناميكية الشحححححبيكة و الخواص الحرارية

 للمواد الصلبة.

b1- .يحل المسائل المتعلقة بالمواد البلوريه باستخدام القوانين الفيزيائية المناسبة  

b2 – ت التي تفسر سلوك السعة الحرارية للمواد الصلبة. يقارن بين الروابط الذرية، األنظمة البلورية، النظريا 

d1 - .يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لجمع و نقل المعلومات 

d2 -  يعمل ضمن مجموعة و يقدم عروض توضيحيةpresentations .لمفاهيم و قوانين المواد البلوريه 

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

 الترابط البلوري

Bonding in 

Solids 

 .القوى بين الذرات 
 Forces between atoms. 

 .لاقة التماسك بين الذرات 
 Cohesion of atoms and cohesive energy. 

 .الرابلة األيونية ولساب لاقة تماسك البلورات األيونيه 
 Ionic bond, Calculation of lattice energy of 

ionic crystals. 

 .الرابلة التساهمية 
 Covalent bond. 

  .الرابلة المعدنية 
 Covalent bond. 

 الهيدروجينية.وابل الجزيئية البينية، التشتتية، القلبية و ,الر 
 Intermolecular, Dispersion, Dipole and 

Hydrogen bonds. 

1 3 
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2 

التركيب 

 البلوري

Crystal 

Structure 

 .نقال الشبيكة و فضاء الشبيكة 
 Lattice points and space lattice. 

 .قاعدة األساس و التركيب البلوري 
 The basis and crystal structure. 

  األبعاد.الشبائك ثنائية 
 Two-dimensional Lattices.  

 .خلية الولدة و معامالت الشبيكة 
 Unit cell and lattice parameters. 

 .األنظمة البلورية و شبائك برافيس 
 Crystal systems and Bravais lattices. 

2 3 

3 

التركيب 

 البلوري

Crystal 

Structure 

 ( العدد  المميزات الهامة للتركيب المكعبي و السداسي
التناسقي، مسافة أقرب الجيران، عدد الذرات في ولدة 

 الخلية، ثابت الشبيكة، معامل الرر(.
 Important characteristics of cubic and 

hexagonal structures (Coordination number, 
Nearest neighbor distance, Number of atoms 
per unit cell, Lattice constant, Packing factor). 

  أنظمة مكعبية أخرى )تركيب الماس، كبريتيد الزنك، كلوريد
 السيزيوم(.

 Other cubic structures (Diamond, Zinc blende, 
Sodium chloride and Cesium Chloride 
structure). 

3 3 

4 

التركيب 

 البلوري

Crystal 

Structure 

 .عناصر التماثل البلوري 
 Crystal Symmetry Elements. 

 .عناصر التماثل البلوري في النظام البلوري المكعبي 
 Symmetry elements in cubic crystal. 

  اإلنقالبية، عناصرالتماثل اإلنتقالية ) -الملاور الدورانية
 مستوى انزالقي، ملور لولبي(.

 Rotation-Inversion axis, Translation symmetry 
elements (glide plane, screw axis). 

4 3 

5 

المستويات، 

اإلتجاهات 

 ومعامالت ميلر

Directions, 

plane and 

Miller 

indices 

 .معامالت ميلر و معامالت اإلتجاه للمستويات البلورية 
 Miller indices and directions of crystal 

planes.  

 .المستويات و اإلتجاهات الهامه في البلورة المكعبة 
 Important planes and directions in a cubic 

crystal. 

5 3 
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6 

المستويات، 

اإلتجاهات 

 ومعامالت ميلر

Directions, 

plane and 

Miller 

indices 

 .كثافة توزيع الذرات في المستويات البلورية 
 Density of atoms in crystal planes. 

 .المسافة بين المستويات في البلورة المكعبة 
 Separation between planes in a cubic crystal. 

6 3 

7 

 العيوب البلورية

Imperfecti

ons in 

Crystals 

 .العيوب اللرارية 
 Thermal defects. 

 .العيوب النقلية 
 Point defects. 

 .عيوب شوتكي و عيوب فرنكل 
 Schottky defects and Frenkel defects. 

 .لساب تركيز الفجوات في عيوب شوتكي و عيوب فرنكل 
 Calculation of vacancies concentration in 

Schottky and Frenkel defects. 

 .العيوب الخلية 
 Line defect. 

  .العيوب السللية 
 Surface defects. 

 .العيوب اللجميه 
  Volume defects. 

7 3 

 (نظري) اختبار نصف الفصل 8
8  

9 

الشبيكة 

 المعكوسة

Recipro

cal 

Lattice 

 

 .مفهوم الشبيكة المعكوسة 
 Concept of reciprocal lattice. 

 .البناء الهندسي للشبيكه المعكوسة 
 Geometrical construction of reciprocal lattice. 

 .منالق بريليون 
 Brillouin Zones. 

 .معامالت الشبيكة المعكوسة 

 Lattice parameters of reciprocal lattice. 

9 3 

10 

حيود األشعة 

 السينية

X-Ray 

diffraction 

 .قانون براج 
 Bragg's law. 

 .معادالت الو 
 Laue diffraction equations. 

10 3 
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 .)شرول التداخل و الشبيكة المعكوسة )كرة إيوالد 
 Interference conditions and reciprocal lattice 

(Ewald sphere).  

 .عامل اإلستلارة الذرية 
 Atomic scattering factor. 

11 

األشعة حيود 

 السينية

X-Ray 

diffraction 

 .عامل الشكل الهندسي 
 Geometrical structure factor. 

 .اللرق التجريبية لليود االشعة الشينية 
 Experimental x-ray diffraction methods. 

11 3 

12 

اهتزازات 

 الشبيكة

Crystal 

Vibrations 

 المواد الصلبةالموجات المرنة في ا. 
 Elastic waves in solids. 

 ألادية الذرة. خلية شبيكةلهتزاز أنمال اال 
 Vibrational modes of linear monatomic lattice. 

 .سرعة المجموعة 
 Group velocity. 

12 3 

13 

اهتزازات 

 الشبيكة

Crystal 

Vibrations 

 الذرة. ثنائية خلية شبيكةلهتزاز أنمال اال 
 Vibrational modes of linear diatomic lattice. 

 الفرع الصوتي و البصري الهتزاز الشبيكة. 
 Optical and acoustic branches of lattice 

vibration. 

 الفونونات(. تكميمية اهتزازات الشبيكة( 
 Quantization of lattice vibration (phonons). 

 .زخم الفونون 
 Phonon momentum. 

 .اإلستلارة الغير مرنة بواسلة الفونونات 
 Inelastic scattering by phonon. 

13 3 

14 

الخواص 

الحرارية للمواد 

 الصلبة

Thermal 

Properties 

of Solids 

 اللرارة النوعية. 
 Specific heat. 

 النظرية الكالسيكة للسعة اللرارية. 
 Classical theory of specific heat. 

 نظرية أينشتين للسعة اللرارية. 
 Einstein's theory of specific heat. 

14 3 
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15 

الخواص 

الحرارية للمواد 

 الصلبة

Thermal 

Properties 

of Solids 

 نظرية ديباي للسعة اللرارية. 
 Debye's theory of specific heat. 

 التمدد اللراري. 
 Thermal expansion. 

 التوصيلية اللرارية. 

 Thermal conductivity. 

15 3 

  W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 42 

 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية الملاضرة -
 discussion والمناقشة اللوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت لل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الملاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التلبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 
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 واجبات  1
 10 فردي

كل 
 أسبوعين

 العيوب البلورية.حول نقاش وحوار ةحلق 2
 7 5 جماعي

استتتتتتاداا اعةتتتتتعة الستتتتتينية  عن presentation عرض تقديمي  3

 11 10 جماعي لدراسة التركيب البلوري للمواد الصلبة.

 0Total Score 52  إجمالي الدرجة   

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 

 كل إسبوعين
25 16.67% 

 Quiz 5 5 3.33%( 1) قصير اختبار 2

Midterm Exam  8 25 16.67% نصفي اختبار 3  

Quiz 12 5 3.33%( 2) قصير اختبار 4  

%60 90 16 نهائي تلريري اختبار 5  

 % Total  150 100 المجموع 
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viii. مصادر التعلم Learning Resources  : 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
  S. O. Pillai, 2010, Solid State Physics, 7th edition, New age international (P) Ltd., 

publishers, India, Delhi.  

 C. Kittle, An Introduction to Solid States Physic, 2005, 8th edition, John Wiley & Son 

Inc. 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 M. Ali. Omar, 1975, Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, 

Addison-Wesley. 

 H.P. Myers, 2009, Introduction to Solid State Physics, 2nd Ed, Taylor & Francis. 

  ،الخرطوم.-، فيزياء الجوامد، الطبعة الثانية، عزة للنشر والتوزيع، السودان2002أحمد الخوجلي 

  ،بغداد.وزارة التعليم العالي والبحث العلميصلبة، ، فيزياء الحالة ال1987مؤيد جبرائيل يوسف ،  

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 https://sites.google.com/a/elc.edu.sa/mwq-aljlaly-altlymy-fy-alfyzya/  

 http://www.phys.lsu.edu/~jarrell/COURSES/SOLID_STATE_HTML/course_sol

id.html 

 http://www.metafysica.nl/d2_lattice_1.html 

 https://www.physics-pdf.com/2019/01/best-site-to-study-physics.html 

ix.  المتبعة في المقررالضوابط والسياسات Course Policies 
 بعد الرجوع للوائ  الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة لضور الفعاليات التعليمية  1

 % من الملاضرات ويلرم في لال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم اللالب بلضور  -
تقريرا بلضور وغياب اللالب للقسم ويلرم اللالب من دخول االمتلان في لال تجاوز يقدم أستاذ المقرر  -

 % ويتم اقرار اللرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyاللضور المتأخر  2

إذا تأخر ، ولللالب لضررور الملاضرررة إذا تأخر لمدة ربع سرراعة لثال  مرات في الفصررل الدراسرري يسررم  -
 الملاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، يلذر شفويا من أستاذ المقررعن ثال  مرات يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابل االمتلان  3

 ( دقيقة من بدء االمتلان 20ال يسم  لللالب دخول االمتلان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 بنظام االمتلان في الكلية.إذا تغيب اللالب عن االمتلان النهائي تلبق اللوائ  الخاصة  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضررررروابل تنفيذ التكليفات و يلدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويلدد مواعيد تسرررررليمها -
 وتسليمها.

 يلرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. الملددموعد ال عنإذا تأخر اللالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئلة شؤون اللالب. عليه في لال ثبوت قيام اللالب بالغش في االمتلان النصفي أو النهائي تلبق -
 في التكليفات والمشاريع يلرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في لال ثبوت قيام اللالب  -

 :Plagiarismاالنتلال  6

 ألداء االمتلان نيابة عنه تلبق الالئلة الخاصة بذلك لالبفي لالة وجود شخر ينتلل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أثناء الملاضرة. استخدام الموبايل يمنع -

https://sites.google.com/a/elc.edu.sa/mwq-aljlaly-altlymy-fy-alfyzya/
http://www.phys.lsu.edu/~jarrell/COURSES/SOLID_STATE_HTML/course_solid.html
http://www.phys.lsu.edu/~jarrell/COURSES/SOLID_STATE_HTML/course_solid.html
http://www.metafysica.nl/d2_lattice_1.html
https://www.physics-pdf.com/2019/01/best-site-to-study-physics.html


 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 

 خالل اسبوع من استالمها. تسليم التكليفات يتم  -


