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It is a guide for students, especially the new ones, as it contains 

in its opening paragraph the encouraging speech of the 

Department’s head, and then the definition of the physics 

program, including the study plan, with a brief description of 

all the courses taught in the program. As well as an explanation 

of the university's systems and regulations in terms of study 

and testing, and an explanation of the importance of academic 

guidance to the student. The booklet also highlights the role of 

the department's clubs in developing the skills of students, and 

finally displays the names and data of department members to 

facilitate the student's communication with them. 

 

 القسم رئيسة كلمة افتتاحيته في يتضمن حيث المستجدة وخاصة للطالبة إرشادي دليل هو

 وصف مع الدراسية الخطة ذلك ومن الفيزياء ببرنامج التعريف ثم ومن ، للطالبات التشجيعية

 حيث من الجامعة ولوائح ألنظمة توضيح وكذلك. بالقسم تدرس التي المقررات لجميع مختصر

 أندية دور الكتيب يبرز كما ، للطالبة األكاديمي اإلرشاد أهمية وتوضيح واالختبارات الدراسة

 على ليسهل القسم أعضاء وبيانات اسماء عرض وختاما ، الطالبة مهارات تنمية في القسم

 معهن التواصل الطالبة
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 عزيزتي الطالبة :

 

علم الفيزياء هو طليعة العلوم  إنولتعلمي .. هنئك النضمامك لقسم الفيزياء ن

لترقى بالحلول املالئمة الخاصة  اإلنسانيةالتي تقوم اليوم على تطوير مفاهيم 

 ..بمشاكل البيئة والتكنولوجيا ككل

 وفرصه وخطته ...  وأهدافهفإليك رؤية القسم ورسالته 

 

 ليةو (فعليك تقع مسؤ  األكاديمي اإلرشادلك دور أساس ي في عملية ).. طالبتي 

 األكاديمياتمتابعة التقدم الدراس ي وطلب النصيحة والتوجيه من املرشدات 

والالتي يقدمن املساعدة للطالبات في اختيار البرامج الدراسية بسرعة ونجاح  

.. 

 

 تذكري 

 

 حديقة النجاح إلىيصل   ال اإلنسانأن 

 !أس ( !ييمر بمحطات ) التعب والفشل وال إندون 

 القوية اإلرادةوصاحب 

 !! ال يطيل الوقوف في هذه املحطات
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  القسم رئيسة كلمة

 بالقراءة وأمره, البيان علمه و, االنسان خلق و, القرآن علم الذي هلل الحمد

 و,  العدنان محمد النبي على سلم و هللا وصلى,  بيان أوضح في تعالى باسمه

 .اإلحسان و الفضل أهل صحبه و آله على

 وتهتم للبشرية، نفعا وأوفرها إثارة وأكثرها الطبيعية العلوم أحد هي الفيزياء

 بمعادالت والخروج الجسيمات، وحركة والطاقة املادة دراسة في الفيزياء

 من قريبة نماذج طريق عن بمسيرتها وتتنبأ املختلفة الظواهر تفسر وقوانين

 والطب والكيمياء كالرياضيات األخرى  العلوم مختلف في واستخدامها ، الواقع

 .وغيرها والفلك األحياء، وعلم والهندسة،

 التخصصات كأقدم الوسطى العصور  منذ البزوغ في الفيزياء علم نجم بدأ 

 علم من ويتفرع عشر، السابع القرن  في حديث كعلم تطور  ولقد األكاديمية،

 . الكونية العلوم أعرق  ،الفلك علم مثل أخرى، علوم عدة الفيزياء

 ملرحلة برنامًجا يقدم نورة األميرة جامعة في العلوم بكلية الفيزياء قسم

 ، األخرى  الجامعة كليات لبعض الفيزياء مواد تدريس إلى  إضافة البكالوريوس

 . للماجستير برنامج فتح إلى - هللا  شاء إن - القريب املستقبل في ويسعى

 االبتعاث طريق عن العليا دراستهن مواصلة التخرج بعد للطالبات يمكن

 املختلفة العلمية املجاالت في املتاحة باألعمال االلتحاق أو الخارجي أو الداخلي

 .ومجاالت الطاقة الصناعية أو الطبية أو  البيئية أو األكاديمية سواء

 وتطوير والبحثية، ،العلمية تهنامهار  تنمية على الطالبات القسم يشجع كما

 االنضمامب وكذلك بالقسم، البحثية املشاريع خالل من االبتكار على قدراتهن

                                                                      الطالبات عند واالبتكار البحث، روح تنمية إلى يهدف الذي العلمي النادي إلى

 :الفيزياء قسم رئيسة                                                                        

 حمود الكالس فاطمة/ د                                                                      
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 هـ بتاريخ ب م/3030 رقم الكريم السامي املقام بموافقة العلوم كلية أنشئت

( األحياء-الكيمياء-الفيزياء -الرياضية العلوم) االقسام لتشمل 23/3/1428

، مؤهلة كوادر إلعداد وذلك
ً
 برامجها تحديث إلى العلوم كلية وتتطلع علميا

 يحقق بما الحديث العلمي التطور  لتواكب البكالوريوس ملرحلة الدراسية

 .العمل سوق  في املنافسة ملخرجاتها

 :رؤية الكلية 

  العلمي والبحث األساسية العلوم مجال في التميز
ً
  محليا

ً
 وتعزيز وعامليا

 .املجتمعية املسؤولية

 :الكلية رسالة

 العلوم مجال في املتميزة واألبحاث بالكوادر والعاملي املحلي املجتمع إثراء

 املسؤولية وتعزيز املعرفي االقتصاد تطوير في تساهم والتي األساسية

 .املجتمعية

 : األهداف

  ومعتمدة متميزة تعليمية برامج تقديم. 1
ً
 البحتة العلوم مجاالت في أكاديميا

 .والتطبيقية

 واحتياجات العصر متطلبات مع تتواكب جديدة تعليمية برامج استحداث. 2

 .التنمية

 إلثراء وعاملية محلية شراكات عقد خالل من املشتركة البحوث دعم. 3

 .املعرفي االقتصاد

 .املتميزة العلمية باملؤلفات العربية املكتبة إثراء. 4

 .األساسية العلوم مجال في التطوعي والعمل املجتمعية املسؤولية تعزيز. 5
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 تعريف بالقسم:

رة بنت تأسس قسم الفيزياء كأحد أقسام كلية العلوم بجامعة األميرة نو     

ألساسية في كلية اكان أحد أقسام العلوم  وقدهـ  1428عبد الرحمن عام 

 هـ  .1390التربية والتي أنشئت عام 

 : القسم رؤية

  الوطنية الكفاءات إعداد في التميز 
ً
  علميا

ً
 لتلبية الفيزياء علم مجال في وبحثيا

 .العمل سوق  احتياجات

 

 البرامج املقدمة بالقسم :

 برنامج الفيزياء : -1 

وقد قام القسم بوضع خطة دراسية جديدة تهدف إلى إعداد كوادر علمية 

 لخدمة املجتمع . تمؤهال  اتمتخصصة تساهم في تزويد سوق العمل بخريج

س في العلوم تخصص فيزياء بعد أن على شهادة البكالوريو  ةحصل الخريجت    

 دراسية . ( وحدة131نهي املتطلبات الدراسية بواقع )ت

طالبة جديدة ، علما بأن القسم يضم حوالي  150يقبل القسم كل عام حوالي 

عضو هيئة تدريس في  40نخبة من حوالي  نطالبة يشرف على تدريسه 600

 جميع تخصصات الفيزياء التجريبية والنظرية الدقيقة  .

وفنيات املختبرات ، وهناك  واملحاضرات كما يضم القسم عدد من املعيدات

 .العديد من املختبرات املزودة بأحدث التجهيزات العلمية

  : برنامجرسالة ال

 العمل سوق  متطلبات يلبين الفيزياء مجال في مؤهالت خريجات إعداد

 .املجتمع وخدمة العلمي البحث إثراء في ويساهمن
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 لغة الدراسة:

 السادس املستوى  وحتى ستويات األولىاملمقررات تدرس الطالبة 

باللغة اإلنجليزية , أما بقية املقررات  املقررات االختياريةكذلك و 

 فسوف تتم املزاوجة في تدريسها بين اللغتين العربية واإلنجليزية . 

 

 

 

 

 :  برنامجأهداف ال

 سوق  متطلبات لتلبية الفيزياء مجال في الجودة عالي تعليم توفير .1

 .الفيزياء في العلمي التقدم ومواكبة العمل

 .املعملية واملهارات املتقدمة البحث أساليب اكتساب .2

 .الحديثة االتصال مهارات مختلف تطوير .3

 .اإلسالمية القيم مع يتفق بما املجتمع في الفيزياء ثقافة تعزيز .4

 )القسم(:الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية 

 جة بكالوريوس العلوم في الفيزياءدر 

 : نظام الدراسة

 االنتظام الكامل             

 الفرص الوظيفية: 

 .العمل في مؤسسات التعليم العالي 

 .التدريس في مؤسسات التعليم العام 

  املهن التقنية )مثل العمل في مراكز البحوث العلمية والتقنية كمدينة

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية 

 .  )واملتجددة أو مراكز األبحاث والتحاليل والعالج باألشعة 
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 :ةالخريج مواصفات

 وعالقته الفيزياء لعلم االساسية واملبادئ بالقوانين والفهم املعرفة.ـ1

 .االخرى  بالعلوم

 للعمل واملبادرة الفعال والتواصل الذات تطوير في العالية املهارة. 2

 . والتطوعي الجماعي

 . القرارات وصنع املشكالت وحل الناقد التفكير علي القدرة. 3

 .  والتعلم البحث مجالي في املعاصرة التقنية تطويع. 4

 مع الفيزياء في تعلمته ما على بناء الكون  في التأمل على القدرة. 5

 للفتاة مثاال  تكون   بحيث وسلوكا مظهرا االسالمية باألخالق االلتزام

 .اإلسالمي بدينها اعتزازا اكثر وتكون  الحقة املسلمة

 

 برنامج الفيزياء الطبية : -2

، تمنح فيه الطالبة درجة 1442وهو برنامج تم استحداثه هذا العام 

 بكالوريوس العلوم في الفيزياء الطبية .

 :البرنامج رسالة

 الطبية الفيزياء مجال في وبحثيا علميا مؤهلة نسائية كفاءات إعداد

 .املجتمع وخدمة العمل سوق  متطلبات لتلبية

 :البرنامج أهداف

 يلبي بما الطبي الفيزياء مجال في متميزا تعليما الخريجات إكساب .1

 . العمل سوق  احتياجات

 الهيئات ومتطلبات املستجدات ملواكبة الخريجات مهارات تطوير .2

 .الطبية الفيزياء مجال في والعاملية املحلية واملنظمات

 الطبية الفيزياء تقنيات تطوير في لإلسهام الخريجات قدرة تنمية .3

 .والعالجية التشخيصية واألساليب
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  املشكالت وحل العلمي البحث مجال في الخريجات مهارات تنمية .4

 :الدراسة نظام

 سنة ثم دراسية سنوات أربع سنوات، خمس البرنامج في الدراسة مدة

 .االمتياز

 اجتازت إذا يليه الذي  املستوى  إلى مستواها من الطالبة تنتقل

 وتبدأ الدراسية الخطة حسب املستوى  ذلك مقررات جميع بنجاح

 البرنامج متطلبات جميع اجتازت إذا الخامسة السنة في االمتياز سنة

 .الجامعة ومتطلبات

 : الوظيفية الفرص

 طالب دراسات عليا 

 طبية فيزياء اخصائي  

 ممارس صحي 

 االشعاع من حماية مسؤول  

 : الدراسة لغة

 اإلنجليزية باللغة املقررات الطالبة ستدرس

 

  أنظمة ولوائح الجامعة :
وفقا للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس تتدرج الطالبة في الدراسة     

الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية  تصمموقد  .الجامعة

 على االقل للمرحلة الجامعية.

 نظام املستويات :

يقسم فيه العام الدراس ي إلي فصلين رئيسين , ويجوز أن يكون هناك      

فصل دراس ي صيفي , على أن تحتسب  مدته بنصف مدة الفصل الرئيس 

إلي مستويات وفقا للخطة  العلمية ة, وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرج
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الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة مع مالحظة عدم تجاوز الحد االدنى 

 . هأو األعلى للعبء الدراس ي املسموح ب

 

 الحرمان من دخول االختبار : 

على الطالبة املنتظمة حضور املحاضرات والدروس العلمية ويتم      

النسبة التي حرمانها من دخول االختبار  فيها إذا قلت نسبة حضورها عن 

من املحاضرات والدروس  75. على اال تقل عن %يحددها مجلس الجامعة

العلمية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراس ي وتعد الطالبة التي 

, ويرصد لها بار بسبب الغياب راسبة في املقرر ول االختحرمت من دخ

  .تقدير محروم )ح(

 التغيب عن االختبار :

  الطالبة التي تتغيب عن االختبار النهائي تكون درجتها صفرا في

ذلك االختبار . ويحسب تقديرها في ذلك املقرر على أساس 

 درجات األعمال الفصلية التي حصلت عليها .

  إذا لم تتمكن الطالبة من حضور االختبار النهائي  في أي من

املواد الفصل لعذر قهري جاز  ملجلس الكلية في حاالت الضرورة 

القصوى قبول عذرها والسماح بإعطائها اختبارا بديال خالل 

مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراس ي التالي وتعطى التقدير الذي 

 ر البديل . تحصل عليه بعد أدائها االختبا

 : االعتذار عن الدراسة

يجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار  في دراسة فصل دراس ي دون ان تعد 

راسبة إذا تقدمت بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة , 

ويرصد للطالبة تصل إلى ثلثي الفصل الدراس ي وذلك خالل فترة زمنية 

 املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. تقدير )ع( ويحتسب هذا الفصل من 
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 االنسحاب عن مقرر :

يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراس ي وفق القواعد 

 التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة .

 تأجيل الدراسة:

يجوز للطالبة التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي 

على  الدراس ي الفصل مطلع فيوينتهي التقديم يحددها مجلس الجامعة 

أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية 

 الفصل هذا يحتسبال و غير متتالية كحد أقص ى طيلة بقائها في الجامعة 

 .التخرج متطلبات إلنهاء الالزمة املدة من

 الفرق بين االعتذار والتأجيل :

  تمتد إلى األسبوع العاشر، أما التأجيل فتنتهي   أن مدة االعتذار

 مدته األسبوع الثاني من الفصل الدراس ي،

  أن االعتذار يحسب من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج في

 حين أن التأجيل ال يؤثر في املدة الالزمة للتخرج.

 االنقطاع :

ون طلب إذا انقطعت الطالبة املنتظمة عن الدراسة مدة فصل دراس ي د

التأجيل يطوى قيدها من الجامعة وملجلس الجامعة طي قيد الطالبة إذا 

 انقطعت عن الدراسة ملدة أقل .

يمكن للطالبة املطوي قيدها التقدم بطلب إعادة قيدها برقمها وسجلها 

 قبل االنقطاع وفق الضوابط األتية :

  أن تتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من

 طي القيد .تاريخ 

  أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على

  .إعادة قيد الطالبة
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  إذا مض ى على قيد الطالبة أربع فصول دراسية فأكثر فبإمكانها

ا التقدم  للجامعة كالطالبة مستجدة دون الرجوع إلي سجله

كافة شروط القبول امللعنة  الدراس ي السابق التي تنطبق عليه

في حينه وملجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفق الضوابط 

 التي يصدرها املجلس .

 قيد الطالبة أكثر من مرة واحدة وملجلس الجامعة  ةعادإيجوز  ال

 في حالة الضرورة االستثناء من ذلك .

 يجوز إعادة قيد الطالبة املطوي قيدها إذا كانت مفصولة  ال

 
ً
 .أكاديميا

 الفصل من الجامعة :

ال يجوز إعادة قيد الطالبة التي فصلت من الجامعة ألسباب تعليمية أو 

وإذا اتضح بعد  ت من جامعة أخرى ألسباب تأديبية., أو التي فصلديبيةتأ

إعادة قيدها أنه سبق فصلها ملثل هذه األسباب فيعد قيدها ملغي من 

 تاريخ إعادة القيد .

 تفصل الطالبة من الجامعة في الحاالت األتية : 

  إذا حصلت على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض

(وملجلس الجامعة بناء على توصية مجلس 5من 2معدلها عن )

الكلية إعطاء فرصة رابعة ملن يمكنها رفع معدلها التراكمي 

 بدراستها للمقررات املتاحة.

 خرج خالل مدة أقصاها نصف املدة إذا لم تنهي متطلبات الت

املقررة لتخرجها عالوة على مدة البرنامج وملجلس الجامعة 

إعطاء فرصة استثنائية للطالبة إلنهاء متطلبات التخرج بحد 

 أقص ى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية املحددة للتخرج.

  يجوز ملجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع

ن تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين الطالبات الذي
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بإعطائهن فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على 

 األكثر. 

 التخرج:

التخرج بنجاح حسب الخطة تتخرج الطالبة بعد إنهاء متطلبات 

يقل معدلها التراكمي عن مقبول وملجلس الكلية بناء  , على أن الالدراسية

املختص تحديد مقررات مناسبة تدرسها على توصية مجلس القسم 

ا في املقررات ورسوبها الطالبة لرفع معدلها التراكمي وذلك في حال نجاحه

 .في املعدل

 تحسب التقديرات التي تحصل عليها الطالبة في كل مقرر كما يلي :

الدرجة 

 املئوية

 (5وزن التقدير من ) رمز التقدير التقدير

 5 أ+ ممتاز مرتفع 100-95

 4.75 أ ممتاز  95-90

  جيد 90-85
ً
 4.5 ب+ مرتفع جدا

 4 ب جيد جدا  85-80

 3.5 ج+ جيد مرتفع 80-75

 3 ج جيد 75-70

 2.5 د+ مقبول  مرتفع 70-65

 2 د مقبول  65-60

 1.0 ه راسب  أقل من  60

 من تراكمي معدل على الحاصلة للطالبة األولى الشرف مرتبة تمنح  •

 الثانية الشرف مرتبة وتمنح ، التخرج عند( 5.00) من( 5.00) إلى( 4.75)

 من( 4.75) من أقل إلى( 4.25) من تراكمي معدل على الحاصلة للطالبة

 . التخرج عند( 5.00)
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 : مايلي والثانية األولى الشرف مرتبة على للحصول  ويشترط  •

 . درسته مقرر  أي في رسبت قد الطالبة تكون  ال أن( أ)

 أقصاها مدة في التخرج متطلبات أكملت قد الطالبة تكون  أن( ب)

 فصل 12) كليتها في للبقاء األقص ى والحد األدنى الحد بين املدة متوسط

 ( .دراسية فصول  8 البرنامج مدة كانت إذا دراس ي

 مااليقل منها ستتخرج التي الجامعة في درست قد الطالبة تكون  أن( ج)

 . التخرج متطلبات من% 60 عن

 التحويل:

  يحق للطالبة في أي فصل دراس ي التحويل من جامعة إلى أخرى

وفقا لإلجراءات واملواعيد املعلنة في الجامعة املحول إليها في 

 ضوء الضوابط العامة للتحويل .

  يجوز للطالبة التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا

 للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة .

  بعد املوافقة عميده الكلية التحويل من تخصص يجوز للطالبة

إلى تخصص أخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس 

 الجامعة .

  يجوز قبول تحويل الطالبة من خارج الجامعة وفق الضوابط

 األتية:

 .أن تكون الطالبة قد درست في كلية أو جامعة معترف بها 

 تأديبية. أال تكون مفصولة من الجامعة املحولة منها ألسباب 

 . أن تنطبق عليها شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة 

  إذا اتضح بعد التحويل الطالبة أنه سبق فصلها ألسباب*

 تأديبية فيعد قيدها ملغي من تاريخ قبول تحويلها للجامعة.
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 : األكاديمي اإلرشاد
 الهدف من اإلرشاد األكاديمي : 

وفقا إلمكاناتهن مساعدة الطالبات على اختيار التخصص  .1

 .تهن العلمية واحتياجات سوق العملواهتماما

مساعدة الطالبات على اختيار املقررات الدراسية وفقا  .2

لتخصصهن وبما يحقق املعدل املناسب للحصول على الدرجة 

 .العلمية )البكالوريوس(

 مسؤوليات ومهام ودور الطالبة في عمليه اإلرشاد األكاديمي :

 الطالبة لهذه املقابالت بإتباع الخطوات التالية:يجب أن تستعد  

 قبل رؤية املرشدة األكاديمية : -1

 األكاديمية . ةمعرفة الساعات املكتبية للمرشد 

  تحديد املوعد مع املرشدة األكاديمية ويفضل أن تكون

 املقابالت على األقل مره كل شهر .

  مراجعة السجل األكاديمي جيدا .وهذا السجل يشرح للطالبة

 كل ما يحتاجه القسم والكلية والجامعة من متطلبات .

  إعداد وتحضير معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما تحتاجه

 الطالبة قبل اجتماعها باملرشدة األكاديمية 

 أثناء مقابلة املرشدة األكاديمية : -2

  إحضار امللف الدراس ي لكل مقرر وكذلك قائمة األسئلة التي

 ترغب االستفسار عنها.

  غ املرشدة األكاديمية عند إضافة أو حذف أي مقرر يؤثر إبال

 على التخرج .

  تنش ئ الطالبة لنفسها ملف لإلرشاد األكاديمي توضع به نسخه

 من كل املستندات بحيث تجد لنفسها إجابة سريعة لتساؤالتها 
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  تخبر الطالبة املرشدة األكاديمية بالتغيرات في برنامجها الدراس ي

 أدائها وأهدافها الدراسية. والتي قد يؤثر على 

 إلى التوجه في تترددي فال دراسية مشكلة تواجهين كنت إذاوبشكل عام 

 .األكاديمية مرشدتك

 لبرنامج الفيزياء : الخطة الدراسية

قسم  -العلوم بكلية  تتكون الخطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس      

 :ثمان مستويات وحدة دراسية موزعة  على  (131 )من  الفيزياء
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وهي مقررات دراسية تدرسها الطالبة في أقسام الكليات التابعة للجامعة على أن تكون : الحرة املقررات

 ( وحدات دراسية.8من خارج تخصصها وأال يكون لها متطلبات سابقة، بواقع )

 وحدة (12)  بواقع التالية املقررات (  من4)  الطالبة عدد تختار : ختياريةاال  تخصصمتطلبات ال

 من املقررات التالية: دراسية
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رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

اسم املقرر: أساسيات الكهرومغناطيسية
فيز 221ت

الثانية/ الثالث
)3+0(3

اإلنجليزية
فيز 101ت
فيز 291ت

دراسة الشحنة والقوة الكهربية ، املجال الكهربي ، قانون جاوس ، الجهد الكهربي ، املكثفات ، التيار واملقاومة  الدوائر 

الكهربية .

ال يوجد
 هتم هذا املقرر بدراسة املتجهات والحركة املجردة في بعد واحد - قوانين الحركة - الحركة في مستوى حركة املقذوفات 

والحركة الدائرية - الشغل والطاقة وقانون بقاء الطاقة - الدفع وكمية التحرك الخطي والتصادمات - ديناميكا الحركة 

الدورانية لجسم  متماسك - توازن األجسام املتماسكة - الحركة االهتزازية - الحركة في مجال قوة مركزية والجاذبية وقوانين 

كبلر.

وصف مختصر للمقرر

فيز 261ت
الثانية / الثالث

اسم املقرر: ميكانيكا )1(
فيز 211ت

الثانية / الثالث
)2+2(3

االنجليزية
فيز101ت ريض101ت

)3+0(3

االنجليزية
فيز 131ت
فيز 292ت

 دراسة طبيعة الضوء وانتشاره, الحركة الدورية، تراكب الحركات الدورية، االهتزازات الحرة للمنظومات الفيزيائية، 

خصائص الضوء، تداخل الضوء، حيود فرنهوفر، تجربة الشق املزدوج، شبيكة الحيود، حيود فريزنل، امتصاص وتشتت 

الضوء، انعكاس واستقطاب الضوء ؛ البصريات الهندسية ) املرايا والعدسات (.

الثانية / الثالث
)0+2(1

اسم املقرر: ضوء فيزيائي

فيز 221ت
تجارب في امليكانيكا والكهرباء واملغناطيسية. تجارب الكهرباء ومنها قانون أوم ،وتوصيل املقاومات على التوالي و التوازي ، 

وقانون كولوم ، وقانون كبرشوف واملكثفات .وتجارب امليكانيكا وتشمل اتزان القوى، الحركة في بعد واحد، والحركة الدورانية 

والقصور الذاتي.

اإلنجليزية
ال يوجد

اسم املقرر: معمل فيزياء )1( )كهرباء وميكانيكا(
فيز 291ت
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رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن
وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

ال يوجد
فيز 222ت

يشمل هذا املقرر على تجارب في الكهرباء واملغناطيسية والحرارة وهي دراسة  املجال املغناطيس ي الناش ئ عن مرور التيار 

الكهربي في بعض املوصالت وكذلك الحث الكهربي واملحوالت ودوائر التيار املتردد، وبعض تجارب الحرارة .

يشمل هذا املقرر دراسة املجال املغناطيس ي للتيار الكهربائي, قانون بيو وسافارت وقانون أمبير  ،الحث الكهرومغناطيس ي, 

الخواص املغناطيسية للمواد, التيارات املترددة.

اسم املقرر: معمل فيزياء )3( )كهرومغناطيسية(
فيز 293ت

الثانية / الرابع
)0+2(1

االنجليزية

فيز 222ت
الثانية / الرابع

)3+0(3

االنجليزية
فيز221ت
فيز 293ت

اسم املقرر: ميكانيكا )2(
فيز 212ت

ال يوجد

دراسة ديناميكا النظام املهتز ، معادالت الغرانج ، معاالت هاملتون للحركة ، التحويالت املعتمدة في معادالت الحركة . 

مبادئ ديناميكا الجسم املتماسك في ثالث أبعاد ، ممتدة القصور الذاتي، املحاور األساسية ، معادلة أويلر ، صياغة الغرانج 

،) االهتزازات الطبيعية والنسبية الخاصة ( واالهتزازات املرتبطة  صياغة هاملتون ، تطبيقات على دالة هاملتون ،) معادالت 

هاملتون وتطبيقاتها (، شحنة جسم في مجال كهرومغناطيس ي وتطبيقاتها ، استقرار النظم الديناميكية .

اسم املقرر: كهرومغناطيسية )1(

تجارب في الضوء وتشمل انكسار الضوء والتداخل والحيود واالستقطاب وسرعة الضوء.

فيز 292ت
الثانية / الثالث

)0+2(1

اإلنجليزية
ال يوجد

متزامن مع فيز 261ت

اسم املقرر: معمل فيزياء )2( )ضوء فيزيائي(

الثانية / الرابع
)2+2(3

االنجليزية
فيز211ت ريض242ت
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رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر
املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

فيز 323ت

تجارب االلكترونيات وتشمل : الخواص املميزة للثنائيات شبه املوصلة بأنواعها ، والترانزستورات بأنواعها وكذلك مكبر 

العمليات. .

اسم املقرر: معمل فيزياء )5( )إلكترونيات(

فيز 395ت

الثالثة / الخامس

)0+2(1

االنجليزية

ال يوجد

الثالثة / الخامس
)3+0(3

االنجليزية
ريض101ت فيز 131ت

فيز 394ت
 بداية الفيزياء الحديثة والنظرية النسبية والصفات املزدوجة للجسيمات واإلشعاع وكذلك في الظواهر الكمية والتركيب 

الذري واألشعة السينية ومدخل للنشاط اإلشعاعي. ويشمل النظرية النسبية الخاصة , والذرة والنواة , واإلشعاع 

الكهرومغناطيس ي , والطبيعة املوجية للمادة , ونظرية بوهر للذرة و طيف األشعة السينية .

االنجليزية
فيز 222ت
فيز 395ت

دراسة حركة اإللكترونات في املجاالت الطولية واملستعرضة ثم ينتقل إلى أشباه املوصالت وخواصها وأنواع الروابط فيها 

وخواصها وعملها ودوائرها واستخداماتها املختلفة كالوصلة الثنائية والترانزستور والدوائر املتكاملة وتكبير العمليات ودوائر 

املنطق.
اسم املقرر: فيزياء حديثة

فيز 351ت

ال يوجد

يهتم هذا املقرر بدراسة املفاهيم والطرق الرياضية املستخدمة في فروع الفيزياء املختلفة  كاملتجهات واألعداد املركبة 

وعملياتها الرياضية و متسلسالت فورييه- الدوال التكاملية والتحويالت )فوريير والبالس( - نظم اإلحداثيات  املتعامدة-التدرج 

والتباعد والدوران. دراسة بعض الدوال الخاصة مثل دوال جاما وبيتا- تطبيقات ما سبق على حل املسائل الفيزيائية.

اسم املقرر: إلكترونيات
فيز 323ت

الثالثة / الخامس
)3+0(3

اسم املقرر: فيزياء رياضية )1(
فيز 302ت

الثالثة / الخامس
)2+2(3

االنجليزية
فيز 211ت ريض225ت
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

ال يوجد

 يهتم بالفرضيات األساسية مليكانيكا الكم – الدوال املوجية وخصائصها – معادلة شرود نجر وحلولها لعدد من التطبيقات 

الفيزيائية – املتذبذب التوافقي – معادلة شرود نجر في ثالث أبعاد وفي اإلحداثيات الكروية – ذرة الهدروجين ومستويات 

الطاقة – مؤثرات كمية الحركة الزاوية.

اسم املقرر: ميكانيكا الكم

فيز 313ت

الثالثة / السادس

)3+0(3

العربية

فيز 302ت فيز 351ت

الثالثة / الخامس

)2+2(3

االنجليزية

فيز 101ت ريض101ت

ال يوجد
يهدف املقرر إلى تعريف الطالبة  كيفية استخدام برنامج املاتالب في الحسابات الرياضية  -دراسة نظام التشغيل ببيئة 

املاتالب - دراسة أساسيات البرمجة وبناء الدوال وجمل التحكم بلغة املاتالب - تطبيقات على استخدام املاتالب في تصميم 

واجهات تحكم رسومية.

االنجليزية

ال يوجد

فيز 351ت

 تعيين قيمة الشحنة املميزة لإللكترون e/m , قطرة الزيت مليليكان ,التأثير الكهروضوئي , إشعاع الجسم األسود, األشعة 

السينية , سلسلة باملر لعناصر مختلفة وايجاد بعض الثوابت باستخدام محزوز الحيود

اسم املقرر: تطبيقات الحاسب في الفيزياء

فيز 303ت

اسم املقرر: معمل فيزياء )4( )فيزياء حديثة(

فيز 394ت

الثالثة / الخامس

)0+2(1
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

فيز222ت فيز 302ت

ال يوجد

التعرف على أساسيات املتجهات والقوانين األساسية في الكهربية و املغناطيسية, عالقات ماكسويل األربعة, تطبيقات على 

النظرية الكهرومغناطيسية, معادلة املوجة ملجال كهربي و مغناطيس ي.

وصف مختصر للمقرر

اسم املقرر: كهرومغناطيسية )2(

فيز 324ت

الثالثة / السادس

)3+0(3

العربية

الثالثة / السادس

)3+0(3

العربية

فيز 323ت فيز 351ت

فيز 396ت

يهتم هذا املقرر بدراسة الشبيكات البلورية وإحداثيات ميلر. املستويات واالتجاهات البلورية. التماثل البلوري ،الترابط 

البلوري، طرق تنمية البلورات. الطرق العملية لتعيين التركيب البلوري. العيوب في البلورات. الشبيكة املقلوبة. مناطق 

بريليون. تصنيف املوجات املنتشرة داخل الجامد. الخواص الحرارية  )السعة الحرارية للجوامد. الفونونات(. الخواص 

الكهربية  )نظرية اإللكترون الحر. نظرية غاز فيرمي لإللكترونات الحرة .نظرية النطاقات أو الشرائط(. الخاليا الشمسية. 

املواد فائقة التوصيل.

العربية

ال يوجد

فيز 371ت

النماذج البلورية وحيود األشعة السينية وحيود اإللكترونات وتأثير درجة الحرارة على كال من املادة شبه املوصلة  واملادة 

املوصلة وتعيين املوصلية الضوئية واملقاومة الضوئية وتأثير هول

اسم املقرر: فيزياء الجوامد

فيز 371ت

اسم املقرر: معمل فيزياء )6( )جوامد(

فيز 396ت

الثالثة / السادس

)0+2(1
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:- نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 0 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

)0+2(1

العربية

فيز 313ت

ال يوجد

تجارب في الفيزياء النووية البسيطة واآلمنة وتتضمن دراسة خصائص أجهزة رصد اإلشعاع املتوفرة في املعمل )عداد جايجر-

مولر( و كذلك خصائص وامتصاص أشعة جاما وبيتا ، يسبق ذلك التعريف بأهم املبادئ العملية املتبعة في التعامل مع 

أجهزة الرصد و املواد املشعة.

ال يوجد

فيز 452ت

يشمل هذا املقرر على تجارب في فيزياء األطياف الذرية و الجزيئية ومنها أثر زيمان، والطيف الناش ئ من اللهب، و حساب 

األطوال املوجية باملعايرة، والتحقق من وجود مستويات منفصلة للطاقة الذرية، و دراسة قانون التربيع العكس ي 

للميكرويف، وتجربة شترن جرالخ.

اسم املقرر: معمل فيزياء )8( )نووية(

فيز 498ت

الرابعة / السابع

وصف مختصر للمقرر

اسم املقرر: معمل فيزياء )7( )أطياف(

فيز 497ت

الرابعة / السابع

)0+2(1

العربية

)3+0(3

العربية

فيز 313ت

ال يوجد

دراسة الخواص األساسية للنواة، القوى النووية، النماذج النووية مثل نموذج قطرة السائل ونموذج القشرة والنموذج 

البصري ونموذج الجسيم الوحيد، الكشف على الجسيمات، تفاعل اإلشعاع مع املادة، العمليات اإلشعاعية مثل تفكك 

ألفا وبيتا وانتقال  جاما، التعرف على الخواص الكهرومغناطيسية مثل نظرية إشعاع الفوتون والتحول الداخلي، التفاعالت 

النووية مثل قوانين الحفظ املقطع العرض ي للتفاعل النووي، والتشتت النووي، مستويات الطاقة النووية، القوى النووية 

مثل نظرية امليزون واالنشطار واالندماج النووي.

اسم املقرر: فيزياء نووية )1(

فيز 481ت

الرابعة / السابع
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:- نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:- نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 1 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

يهدف هذا املقرر إلى: تحديد مفهوم  اخالقيات البحث العلمي واألمانة العلمية  - تطبيق مفهوم  كيفية إجراء ادبيات البحث، 

كيفية قراءة ورقة علمية، إعداد مقترح بحثي على موضوع معين، كتابة التقارير- استخدام  مصادر املعلومات املختلفة  

وكيفية االقتباس منها - اعداد وعرض امللصقات،  إلقاء محاضرة، إدارة الوقت، العمل ضمن الفريق  - تجميع  وتحليل 

البيانات  باستخدام  البرامج اإلحصائية الحديثة- تشغيل  األجهزة  العلمية الحديثة  وتطبيق البرامج الحديثة املستخدمة في 

 تحليل النتائج العلمية مثل النمذجة واملحاكاة .

الرابعة / السابع

العربية

فيز 313ت

ال يوجد

العربية

فيز 313ت

فيز 497ت

يهتم هذا املقرر بدراسة سريعة لذرة بور والطيف الضوئي وطيف شبيهات الهيدروجين ثم ذرة الهيدروجين في ميكانيكا الكم 

وتأثير املجاالت الخارجية على الذرة  كتأثير  زيمان وتأثير شتارك- الذرات متعددة اإللكترونات-النظام الدوري والتركيب 

القشري ثم ينتقل ملعادلة شرود ينجر للجزيئات والطيف اإللكتروني للجزيئات.

اسم املقرر: مهارات البحث العلمي

فيز490ت

)1+2(2

املفاهيم األساسية للفيزياء اإلحصائية و تطبيقها على نظم بسيطة مثل الغاز املثالي والحرارة النوعية للجوامد وإشعاع 

الجسم األسود, وتطور علم الحرارة امليكانيكي وعلم اإلحصاء امليكانيكي, ومفهوم  الحرارة, وقوانين الديناميك الحراري, ومفهوم 

الفوض ى والطاقة الحرة . وتطبيقات على اتزان األطوار واألنظمة متعددة األطوار, والتفاعل الكيميائي والدورات الحرارية 

امليكانيكية وتطبيق مبادئ الفيزياء اإلحصائية على أنظمة فيزيائية مختارة والتوزيعات اإلحصائية و التي تشمل كال من : 

توزيع ماكسويل–بولتزمان, توزيع بور – اينشتاين و توزيع  فيرمي- ديراك مع تطبيقاتها و تطبيقات حسابية لكل من الطاقة 

الحرة و الفوض ى و املغناطيسية ألنظمة تقليدية وكمية .

وصف مختصر للمقرر

اسم املقرر: أطياف ذرية وجزيئية

فيز 452ت

الرابعة / السابع

)3+0(3

فيز 442ت

الرابعة / السابع

)3+0(3

العربية

فيز 141ت فيز 313ت فيز 371ت

ال يوجد

اسم املقرر: فيزياء حرارية وإحصائية
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رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 1 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

رمز املقرر
السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة
تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 1 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

العربية واالنجليزية

فيز 490ت

ال يوجد

يتناول هذا املقرر نقطة بحث محددة تجريها الطالبة تحت إشراف عضو هيئة تدريس متخصص وتتفرع البحوث الفيزيائية 

إلى نوعين: أ- بحوث في الفيزياء النظرية والرياضية.

يهتم هذا املقرر بتقديم مقدمة في دراسة وتعريف البالزما تتضمن البالزما في الطبيعة )الكون(، الوصف النظري للبالزما 

)شروط تكونها ـ حائل ديباي ـ بارامترات البالزما(، مدلول الحرارة في البالزما، نظرية مدار الجسيم املشحون وانحرافه في 

املجاالت املغناطيسية والكهربية، نظرية البالزما، بعض تطبيقات البالزما.

االنجليزية

فيز324ت

ال يوجد

اسم املقرر: فيزياء البالزما

الرابعة / الثامن
)1+2(2

فيز499ت

اسم املقرر: مشروع بحث التخرج

فيز 453ت

الرابعة / الثامن
)1+2(2

ب-بحوث في الفيزياء التجريبية إضافة إلى ساعة نظرية تتلقى فيها الطالبة محاضرات تأسيسية في مجال البحث

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين: نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

فيز 211ت فيز261ت فيز351ت

فيز462ت

)3+0(3

االنجليزية

اسم املقرر: علم الفلك

الرابعة / الثامن

ال يوجد

 التعرف على علم الفلك , ودراسة النظام الشمس ي ) الكواكب واقمارها والنجوم والكويكبات واملجرات ودراسة صفات

 وخصائص وطبقات كل من )الشمس والقمر واالرض(  ودراسة قوانين كبلر وقوانين الجاذبية االرضية , ودراسة تصنيف

 النجوم ومعرفة اقدارها واطيافها وملعانها وابعادها للنجوم  ( دراسة نشأة الكون ونظرية االنفجار العظيم  واملجرات والنجوم

.الثنائية

 المقررات االختيارية
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

ال يوجد

مقدمة في تقنية النانو ) قوانين التصغير وحدود الصغر- الطبيعة الكمية للعالم النانوي-تصنيف املواد النانونية - خواص 

املواد النانونية - طرق البناء النانوي : من األعلى إلى األسفل- من األسفل إلى األعلى- دراسة أسطح املواد: وأهميتها – 

امليكروسكــــوبات اإللكــترونية- املتراكبات النانوية: تصنيف املتراكبات النانوية وتطبيقاتها  األسالك النانوية  واملحفزات 

النانوية  والنقاط الكمية التطبيقات الحالية واملستقبلية لتكنولوجيا النانو .

اسم املقرر: فيزياء أشباه املوصالت

الرابعة / الثامن

االنجليزية

فيز 351ت حيا101ت

ال يوجد
يتناول هذا املقرر امليكانيكا الحيوية: دراسة القوى املؤثرة على الجسم البشري، خواص املوائع وعالقتها باألنظمة البيولوجية- 

سريان املوائع في األنظمة البيولوجية- سريان الحرارة في األنظمة البيولوجية - بيوفيزياء السمع وتفاعل الصوت مع األنظمة 

البيولوجية- املوجات فوق السمعية وتطبيقاتها في التشخيص والعالج والجراحة -الضوء والعين- الجهد الساكن للخاليا 

واألنسجة الحية- اإلشعاع غير املؤين - اإلشعاع املؤين - طرق الكشف عنه بالكواشف اإلشعاعية، بعض من تطبيقاته 

الطبية .

فيز472ت

)2+2(3

االنجليزية

فيز 371ت

الرابعة / الثامن

ال يوجد

 دراسة الخواص العامة ألشباه املوصالت - نماذج دراسة شبه املوصل- خواص حامالت الشحنة  إشابة(تطعيم) أشباه 

املوصالت  إحصائيات حامالت الشحنة- تركيزات حامالت الشحنة- االنسياق االنتشار التوليد وااللتئام- أعمار حامالت 

الشحنة- معادالت الحالة- الوصلة p-n عند االستقرار الحراري-الوصلة - p-n مستقطبة بجهد انحياز.

فيز 456ت

)2+2(3

اسم املقرر: فيزياء حيوية

الرابعة / الثامن

فيز474ت

)2+2(3

االنجليزية

فيز 371ت

اسم املقرر: مقدمة في علم تقنية النانو
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين: نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

فيز 481ت

ال يوجد
الجسيمات األولية وطرق الكشف عنها: )العداد الوميض ي، غرفة الفقاعات(–إنتاج الجسيمات األولية: )املسارعات، األشعة 

الكونية، الجسيمات والجسيمات املضادة(- التفاعالت القوية- قوانين الحفظ ومبدأ التماثل- التفاعالت الضعيفة: النيوترينو 

وخصائصه؛ الزمر االحادية: نموذج الكوارك- تفاعالت الليبتونات مع الهادرونات-التفاعالت الكهرومغناطيسية: )امليونات، 

االنتاج الزوجي-القوة الضعيفة-ميكانيكا الكم النسبية والديناميكا اللونية الكمية-التفاعالت الكهروضعيفة- مخططات 

فينمان(- املعجالت الحديثة للجسيمات.
اسم املقرر: اإلشعاع والفيزياء الصحية

االنجليزية

فيز 481ت

فيز481ت

ال يوجد

الشعاعات الطبيعية والصناعية .ماهيتها .خواصها . تفاعل االشعاعات مع املادة. املجال اإلشعاعي –فيض الجسيمات 

–الكميات االشعاعية- النيوترون –اكتشافه –خواصه –مصادر النيوترونات -وحدات القياس - كواشف االشعاعات واجهزة 

القياس- قياس االشعاعات غير املؤينة واملؤينة -الوقاية الخارجية من االشعاع.

ال يوجد

مصادر األشعة –  أساليب وطرق حساب الجرعة االشعاعية– تأثير األشعة – أساسيات األشعة الحيوية – النسب العالجية 

من األشعة - تصنيف الضرر اإلشعاعي - املعدل العالجي - مجموع التشعيع للجسم -  العالج اإلشعاعي البيني - أنواع 

التعرض لإلشعاعات -  اإلطار األساس ي للحماية من اإلشعاع - إجراءات مراقبة الجودة -  السالمة اإلشعاعية غير املؤينة.

الرابعة / الثامن

اسم املقرر: فيزياء إشعاعية

وصف مختصر للمقرر

اسم املقرر: جسيمات أولية

فيز458ت

الرابعة / الثامن

)3+0(3

العربية واالنجليزية

فيز483ت

)3+0(3

االنجليزية

فيز484ت

الرابعة / الثامن

)2+2(3
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

الجزء النظري: مراجعة البرمجة في لغة من اللغات الحديثة في البرمجة- تطبيقات على حساب الجذور ألي دالة ، التكامل 

، حل بعض املسائل الفيزيائية.-رسم 
ً
، املصفوفات-حل مجموعة من الدوال آنيا

ً
العددي- حل معادالت تفاضلية عدديا

الدوال، التعلم على اللغات البرمجية الحديثة واملتعلقة بالفيزياء. الجزء العملي: تدريب الطالبات عل البرمجة باستخدام 

املاثيماتيكا  )Mathematica(- تدريب الطالبات على بناء الدوال وجمل التحكم باستخدام )Mathematica (-استخدام برنامج 

)Mathematica( في التطبيقات الفيزيائية-رسم الدوال والرسومات البيانية باستخدام لغة البرمجة- استخدام برنامج 

Crocodile ملحاكاة التجارب الفيزيائية .

فيز404ت

فيز 302ت

ال يوجد

دراسة الطرق الرياضية التي تستخدم في معالجة املوضوعات الفيزيائية املتطورة في أطار الدوال واألعداد املركبة :) الدوال 

والتكامالت املركبة - بعض الدوال الخاصة املستخدمة في الفيزياء -  حل املعادالت التفاضلية العادية بطرق رياضية تعتمد 

على املتسلسالت – حل املعادالت التفاضلية الجزئية التي تصف بعض الظواهر الفيزيائية -  التحويالت التكاملية.

)2+2(3

اسم املقرر: تطبيقات حاسوبية

الرابعة / الثامن

)2+2(3

االنجليزية

ال يوجد

االنجليزية

اسم املقرر: فيزياء نووية )2(

فيز482

فيز405ت

الرابعة / الثامن

االنجليزية

فيز 303ت

ال يوجد

فيز 481ت

دراسة الفيزياء النووية التطبيقية - تفاعالت اإلشعاع -  تفاعالت اإللكترونات السريعة- تفاعالت أشعة جاما – تفاعالت 

النيترونات- الكواشف النووية - التجهيزات النووية األساسية والعد اإلحصائي - قياسات التطابق وقدرة التمييز الزمنية-

األجهزة القياسية - املسرعات النووية - الفيزياء النووية ذات الطاقة العالية - قوانين الحفظ - نموذج الكوارك.

اسم املقرر: فيزياء رياضية )2(

الرابعة / الثامن

)2+2(2
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رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

االنجليزية

فيز 452ت فيز 261ت

ال يوجد

تفاعل األشعة الكهرومغناطيسية مع املادة ومعامالت اينشتين –االنبعاث املحفز وشروط حدوثه – العالقة بين معامالت 

االنبعاث املحفز وشروط حدوثه- العالقة بين معامالت االنبعاث املحفز واالمتصاص املحفز واالنبعاث التلقائي- املأل املعكوس 

في الوسط وشروط الحصول عليه. املتطلبات األساسية للحصول على ليزر، خصائص أشعة الليزر. - أنواع الليزر) ليزر 

الحالة الغازية-ليزر الحالة الصلبة –ليزر الحالة الشبه موصلة- ليزر الحالة السائلة(، تطبيقات الليزر في:  )الطب – 

االتصاالت-العلوم العسكرية-البيئة- الصناعة(.

فيز463ت

)2+2(3

الرابعة / الثامن

اسم املقرر: فيزياء الليزر وتطبيقاته

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:0 نظري: 3 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

رمز املقرر

السنة / املستوى

عدد الوحدات املعتمدة

تدريب: عملي/تمارين:2 نظري: 2 ساعات االتصال

لغة املقرر

املتطلب السابق

املقرر املتزامن

وصف مختصر للمقرر

فيز414ت

االنجليزية

اسم املقرر: ميكانيكا الكم )2(

دراسة كمية الحركة الزاوية )القيم الذاتية والدوال الذاتية(– نظرية االضطراب املستقلة عن الزمن االضطراب من الرتبة 

األولى - االضطراب من الرتبة الثانية- املسائل املتطورة مع الزمن –نظرية التبعثر-ومدخل إلى نظرية االستطارة )التشتت( 

والجسيمات املتماثلة.

الربعة / الثامن

)3+0(3

فيز 313ت

ال يوجد

فيز 371ت

ال يوجد

   يتناول هذا املقرر املواد البلورية والزجاجية -التركيب البلوري للمعادن تحديد املخطط الطوري- أوجه البلورات والجدر 

الحبيبة- إعادة التبلور-مخططات االطوار- طرق تحضير العينــات- تهيئة املواد للدراسة الفحص امليكانيكي ) قياس الصالدة ، 

منحنيات اإلجهاد واالنفعال(- العناصر الفلزية–العيوب البلورية )العيوب النقطية واالنزالق(  مفهوم طاقات التنشيط– 

التنوي والنمو- القياس والتحكم بدرجات الحرارة–االنتشار في الجوامد- السبائك الكهربائية واملغناطيسية– السبائك متذكرة 

الشكل -املعالجة الحرارية للصلب- التقوية ووسائلها)التشكيل على البارد والتسبيك والترسيب واملساحيق.

فيز473ت

)2+2(3

االنجليزية

اسم املقرر: فيزياء علم املواد

الرابعة / الثامن
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 خدمات تهمك

 
 

                                                   
  .             

      1.913 

SMGouadria@pnu.edu.sa 

 وم ا رات تدري ية دورات تقديم

 مهارات ت مية ا ي   د  عم  وور 

 و ال خصية والعلمية الطالبات

 ا تياز في  ساعد م دورات تقديم

 القياس و امله ية االختبارات

امله ية الرخصة على وال صو    

              
              

                                    

 Cs-aau@pnu.edu.sa 

                   @CS_PNU1 

                             

 zmelqahtani@pnu.edu.sa 

 2.416      

                physics_pnu_sa 

تقديم خدمة االر اد ا  ادي   

للطالبة ومساعد  ا في   جي  

 مقررا  ا

            
               

       
 

                
              

 
0118236 316 

    

 

     1.705 تقديم الخدمات ا ر ادية للطالبات  

ب ميع أ واعها  ا ر اد ال ف    

  واال تما ي

             
              

       
0118242938      

0118243708 

 

Dsa-sgc@pnu.edu.sa 

 

تقديم الخدمات ا ر ادية للطالبات 

ب ميع أ واعها  ا ر اد ال ف    

وا ر اد امل     ا ة   ى  واال تما ي

 رعاية الخري ات و قلهن

 وامل ا  ة على حقو  
 
مهاريا

 الطالبات وتوعي  ن بوا با  ن

              
               

                            

         -                    

Dsa-ssi-stc@pnu.edu.sa 

مر   تدري   تابع لعمادة   ون 

الطالبات لتقديم دورات تطويرية 

 وتخصصية وت  يلية
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0118242918   

0118243255     

 

Dsa-sp@pnu.edu.sa 

 

تقديم  ر  ال   ي  في الكلية 

 للطالبات امل ت مات
               

 

0118242842 

 

St_funds@pnu.edu.sa 

 

تقديم  عا ات وقرو  للطالبات 

 امل ت مات دراسيا بالجامعة
            

         
 Dsa_rewards@pnu.edu.sa  ت الطالبات   مايخ  مكا  

  التفو  و طاقات الب   ومكا  ة
               

0118235557 ASSS-UG@pnu.edu.sa 

:                

Dar-py@pnu.edu.sa 

متابعة    مايتعل  ب  ون 

 الخري ات 
              

 Dar-certificates@pnu.edu.sa  مايخ  الوثا   و يا ات الطالبة

 و  يي  االسم
              

 DSA_ASA@PNU.EDU.SA من معتمدة رسمية وثيقة  و 

 ال ياتية املهارات تر د الجامعة

 ا  سب  ا ال  ) وامله ية ال خصية(

 في دراس  ا مرحلة خ   الطالبة

 .الجامعة

              

 DSA_USR@PNU.EDU.SA  توعية   ى الوحدة       د 

 وحقوقهن و بوا با  ن الطالبات

  حماي  ا
 
 وأ  مة للوا   و قا

 الجامعة 

                
         

 DSA-ASA@PNU.EDU.SA الطالبات من م موعة  و 

  امعة  البات لتم ي  امل تخبات

 ب ك  الرحمن عبد ب    ورة ا مي ة

 ت مية   ى   د  و  ام  قا و  

القيادة مهارات  
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  الفيزياءبقسم أعضاء هيئة التدريس 

 

 التحويلة رقم املكتب البريد اإللكتروني التخصص الدقيق الدرجة االسم م

 maalsahhaf@pnu.edu.sa 2.425 36166 فيزياء نظرية جزيئية أستاذ مساعد م رب ال حاف د. 1

 esalmogait@pnu.edu.sa 2.413 36162 فيزياء نووية تجريبية أستاذ مساعد انتصار املقيط د. 2

 saaldaghfaq@pnu.edu.sa 2.408 36156 تجريبيةجوامد  أستاذ مساعد شذى الدغفق د. 3

 ffalharbi@pnu.edu.sa 2.426 36154 تجريبيةجوامد  أستاذ مساعد فاطمة الحربي د. 4

 mmalmoneef@pnu.edu.sa 2.404 36152 تجريبيةجوامد  أستاذ مساعد مها املنيف د. 5

 gaalmisned@pnu.edu.sa 2.402 36150 فيزياء نووية أستاذ مساعد غادة املسند د. 6

 zmelqahtani@pnu.edu.sa 2.416 36161 تجريبيةجوامد  أستاذ مساعد د. زينب القحطاني 7

 hmalghamdy@pnu.edu.sa 2.403 36151 فيزياء نووية شاركأستاذ م حنان الغامدي د. 8

 mmalenazy@pnu.edu.sa 2.405 36153 (بالزما)الفيزياء نظرية  أستاذ مساعد مزنة الع زي  د. 9

 ksalmogren@pnu.edu.sa 2.407 36155 فيزياء نووية تجريبية مشاركأستاذ  خلود املقرن  د. 10

 aaalharbi@pnu.edu.sa 2.409 36157 فيزياء نووية تجريبية أستاذ مساعد عبير الحربي د. 11

 naalhammad@pnu.edu.sa 2.411 36158 فيزياء نووية تجريبية أستاذ مساعد نورة الحماد د. 12

 fhalkhallas@pnu.edu.sa 2.401 36149 بصريات كمية وأطياف أستاذ مساعدفاطمة الكالس  د. 13

 haalburiah@pnu.edu.sa 2.415 36160 تجريبيةجوامد  أستاذ مساعد هدى البرية د. 14

 naalfryyan@pnu.edu.sa 2.913 36181 تجريبيةجوامد  أستاذ مساعد ندى الفريان د. 15

 haalyousef@pnu.edu.sa 2.911 36180 فيزياء نظرية )البالزما( أستاذ مساعد هيفاء اليوسف د. 16

 ahalmoqren@pnu.edu.sa 2.909 36179 فيزياء نووية تجريبية شاركأستاذ م الجوهرة املقرن  د. 17

 maalothman@pnu.edu.sa 2.907 36178 فيزياء نووية تجريبية أستاذ مساعد د.ميسون العثمان 18

 jsalzahrani@pnu.edu.sa 2.903 36174 فيزياء نووية ومفاعالت أستاذ مساعد د.جميلة الزهراني 19

 daalorainy@pnu.edu.sa 2.903 36174 فيزياء نووية ومفاعالتأستاذ مساعد  د.دالل العري ي 20
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 : الفيزياء قسم إدارةمع للتواصل 

 حمود الكالس بنت فاطمة. د   : القسم رئيسة

 0118236212:  الهاتف رقم

 @a pnu.edu.sfhalkhallas:  اإللكتروني البريد

 cs@pnu.edu.sa-phys:  للقسم اإللكتروني البريد

 زينب القحطاني. د:  الفيزياء قسم طالبات شؤون وكيلة

 0118236161:  الهاتف رقم

 zmelqahtani@pnu.edu.sa : اإللكتروني البريد

 

mailto:fhalkhallas@pnu.edu.sa
mailto:phys-cs@pnu.edu.sa
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