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لماء ارشادي توعوي لطالب 
لسم الفٌزٌاء
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علم الفٌزٌاء واثرهـ فً حٌاتنا
 األساسٌة المفاهٌم وٌدرس الطبٌعٌة العلوم فروع أحد الفٌزٌاء علم ٌعتبر

 ٌمكن أي .والمادة والولت والموة والطالة الحركة مثل بها ٌتعلك ما وكل الحٌاة فً

 الفٌزٌاء علم وٌهتم .الكون طبٌعة فهم الً ٌسعً الذي العام التحلٌل انه اعتباره

 والهندسة الطب مثل األخرى المجاالت تخدم التً الحدٌثة واالبتكارات المٌاس بدلة

.والكٌمٌاء االحٌاء مثل األساسٌة العلوم وبمٌة

لكً تصبح فٌزٌائً متمٌز ٌجب أن تتوفر بن بعض الخصائص 

الفٌزٌاء فً وباألخص العلمٌة المواد فً جٌدة خلفٌة•

الرٌاضٌات مسائل بحل االلمام•

الفٌزٌاء علم فً األساسٌة الموانٌٌن معرفة•

الشخصٌة السمات بعض توفر•

جٌدة تحلٌل مهارات -         

 والحفظ الفهم علً المدرة -         

بالصبر والتحلً التحمل علً المدرة -         
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:التجرٌبٌة الفٌزٌاء
 باستخدام تتعلك وهً صحتها اثبات بهدف الفٌزٌائٌة والظواهر بالموانٌن االستعانة هً             

.منها للتحمك واألجهزة التجارب

  :النظرٌة الفٌزٌاء
 دون تفسٌرها ومحاولة التجارب الٌه توصلت وما التجرٌبٌة الفٌزٌاء نتائج مع وتتعامل            

.التجارب الً اللجوء
اهم الفروع فً تخصص لسم الفٌزٌاء

  الصلبة الحالة فٌزٌاء•

المواد علم فٌزٌاء•

تكنولوجً النانو فٌزٌاء•

اللٌزر فٌزٌاء•

النووٌة الفٌزٌاء•

االلكترونٌات فٌزٌاء•

المتجددة الطالات فٌزٌاء•

  الفلن فٌزٌاء•

الطبٌة الفٌزٌاء•

األلسام الرئٌسٌة لتخصص الفٌزٌاء
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الفٌزٌاء دراسة وتحدٌات إٌجابٌات

  الفٌزٌاء علم لدراسة تشجعنا التً األسباب اهم من لعل
  الحمول شتً فً وظائف إٌجاد علً المابلٌة•

( عدة تخصصات للفٌزٌاء ) االختصاص اختٌار حرٌة•

الخبرات واكتساب السفر أحتمالٌة•

المجتمع فً المرمولة المكانة•

 مراكز او المستشفٌات فً أو الجامعة فً دكتورا ٌصبح ان من الفٌزٌائً ٌمكن•

  البحوث

الفٌزٌاء رواد تواجه التً التحدٌات من
.ما نوعا والمعمدة الصعبة التحصصات من ٌعتبر•

.المتواصلة الدراسة•

.االن حتً حلول لها الٌوجد والتً المعمدة األمور بعض وجود•

.االجتماعٌة والحٌاة العاللات من التخفٌف•

.نوعها من الفرٌدة التفكٌر ومهارات العالً التركٌز الً التخصص ٌحناج•
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لسم الفٌزٌاء بكلٌة العلوم والدراسات اإلنسانٌة بالدوادمً

 لهم حٌث التدرٌس هٌئة أعضاء من متمٌزة مجموعة الفٌزٌاء بمسم ٌوجد

 وٌتمٌزون الفٌزٌاء فً المختلفة البحثٌة والمجاالت التدرٌس فً عالٌة مهارات

 العلمٌة واألمانة الطولٌة التدرٌسٌة بالخبرات

رلم التواصلالدرجة العلمٌةاسم عضو هٌئة التدرٌسم

https://myu.co/user/2583931استاذ مشارنبوبكر دمحم علً الزاٌدي1

https://myu.co/user/2582155استاذعالء احمد سعد عمل2

https://myu.co/user/2579679استاذ مشارنعبد الرازق دمحم عبد البال3ً

https://myu.co/user/2581701استاذ مشارنتوفٌك مسعود النفوط4ً

https://myu.co/user/2581881استاذ مساعدعبد العزٌز احمد دمحم الشكل6ً

/2172742https://myu.co/userاستاذ مساعدمعاوٌة دمحم الهادي عبد البال7ً

https://myu.co/user/2578635استاذ مساعداحمد الجمعً ظاهري 7

https://myu.co/user/1982113معٌدحسام عوٌض عواض السواط 8

https://myu.co/user/2582155
https://myu.co/user/2582155
https://myu.co/user/2579679
https://myu.co/user/2579679
https://myu.co/user/2581701
https://myu.co/user/2581701
https://myu.co/user/2581881
https://myu.co/user/2581881
https://myu.co/user/1982113
https://myu.co/user/1982113
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الرؤٌة والرسالة واالهداف لمسم الفٌزٌاء

الرٌادة فً علم الفٌزٌاء وتطبٌماته فً بناء مجتمع المعرفة:  الرؤٌة

 بناءه فً وتسهم المجتمع تخدم إبداعٌة بحوث وإنتاج متمٌز تعلٌم تمدٌم :الرسالة

 والبحث واإلبداع للتعلم محفزة بٌئة إٌجاد خالل من المعرفة على المبنً االلتصاد
 مع العامة اكةوالشر للتمنٌة األمثل التوظٌف تضمن مستمرة وبجودة العلمً

.الفٌزٌاء بتخصصات الصلة ذات المجتمعٌة المؤسسات

:  االهداف
.تحمٌك للتمٌز فً التعلٌم العالً والبحث العلمً وخدمة المجتمع•

.تطوٌر السبل الكفٌلة بضمان جودة األداء والمخرجات•

.االستخدام األمثل للتمنٌات الحدٌثة•

.توفٌر بٌئة محفزة إدارٌا وأكادٌمٌا•

.استمطاب األفضل من أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن والطالب•

.إلامة شراكات فاعلة محلٌا وعالمٌا مع الجامعات وشرائح المجتمع ذات الصلة•

.تعزٌز الثمافة العلمٌة وفعالٌاتها•

.إنشاء مدارس بحثٌة متمٌزة ذات مصدالٌة عالمٌة•
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تخصص الفٌزٌاء–متطلبات الحصول على درجة بكالورٌوس العلوم 

اهليكل العام للخطة الدراسية يف قسم الفيزايء

للحصول على درجة البكالورٌوس فً الفٌزٌاء فإنه ٌجب على الطالب 

:ساعة كما هو موضح فً الجدول التالً 130أن ٌنهً بنجاح 

%المئوٌة عدد الساعاتالمتطلبات

%9.2 12متطلبات الجامعة

 %2418.5متطلبات الكلٌة

متطلبات المسم

من خارج 

المسم
17% 13.1

من داخل 

المسم
53% 40.8

15.3 %20ممررات اختٌارٌة

%43.1ممررات حرة

 %130100 المجموع
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خطة الطالب للحصول علي البكالوريوس من قسم الفيزايء
المستوي األول

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

2 - - المدخل للثمافة اإلسالمٌة سلم 101

3 - - مهارات الحاسب  تمن 130

3 - - (1)ممدمة فً الرٌاضٌات  رٌض 130

8 - - (1)اللغة اإلنجلٌزٌة  نجم 130

16 المجموع 

المستوي الثانً

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

3 - - مبادئ اإلحصاء واالحتماالت احص 101

2 - - المهارات اللغوٌة عرب 101

2 - تمن 130 تطبٌمات الحاسب تمن 140

2 - رٌض 130 (2)ممدمة فً الرٌاضٌات  رٌض 140

3 - نجم 130 (2)اللغة اإلنجلٌزٌة  نجم 141

4 - - (1)فٌزٌاء عامة  فٌز 101

16 المجموع

المستوي الثالث

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

2 - سلم 101 اإلسالم وبناء المجتمع سلم 102

2 - نجم 141 لغة انجلٌزٌة مصطلحات علمٌة نجم 230

4 - رٌض 140 حساب التكامل رٌض 212

4 - فٌز 101 2فٌزٌاء عامة  فٌز 202

4 - فٌز 101 الكهربٌة والمغنطٌسٌة فٌز 204

2 رٌض 212 المعادالت التفاضلٌة  فٌز 239

18 المجموع

المستوي الرابع

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

2 - عرب 101 التحرٌر العربً عرب 103

4 - - ممدمة فً الكٌمٌاء كٌم 102

2 - رٌض 140 جبر خطً رٌض 248

3 - فٌز 204 ممدمة فً الفٌزٌاء الحدٌثة فٌز 203

3 - رٌض 212 ممدمة فً الموجات والضوء فٌز 205

1 فٌز 205 - مختبر البصرٌات فٌز 294

2 - - ممرر حر   

17 المجموع
المستوي الخامس

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

3 - رٌض 140 1فٌزٌاء رٌاضٌة  فٌز 303

3 - فٌز 101 مٌكانٌكا تملٌدٌة فٌز 304

2 - - اهتزازات وموجات فٌز 322

3 - فٌز 203 فٌزٌاء حدٌثة فٌز 332

3 - رٌض 212/فٌز 204 النظرٌة الكهرومغناطٌسٌة فٌز 342

1 - فٌز 205 مختبر الفٌزٌاء الموجٌة فٌز 392

1 فٌز 342 مختبر الكهرومغناطٌسٌة فٌز 396

16 المجموع

المستوي السادس

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

2 - سلم 102 النظام االلتصادي فً االسالم سلم 103

3 - فٌز 202 مٌكانٌكا احصائٌة فٌز 305

3 - فٌز 332 مٌكانٌكا الكم فٌز 357

2 - فٌز 332 فٌزٌاء نووٌة فٌز 382

2 - فٌز 332 مختبر فٌزٌاء حدٌثة فٌز 395

2 فٌز 382 - مختبر فٌزٌاء نووٌة فٌز 394

2 Aممرر اختٌاري من جدول 

16 المجموع

المستوي السابع

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

3 - فٌز357/فٌز 332 فٌزٌاء الحالة الصلبة فٌز 434

2 فٌز 434 فٌز 357 مختبر فٌزٌاء حالة صلبة فٌز 496

2 - - (1)مشروع تخرج  فٌز 488

3 Bممرر اختٌاري من جدول  

3 Bممرر اختٌاري من جدول  

3 Bممرر اختٌاري من جدول 

16 المجموع

المستوي الثامن

الساعات متطلب متزامن متطلب سابك اسم الممرر رمز الممرر

2 - سلم 103 أسس النظام االسالمً سلم 104

2 - فٌز 488 (2)مشروع تخرج  فٌز 499

2 ممرر حر 

3 cممرر اختٌاري من الجدول  

3 cممرر اختٌاري من الجدول  

3 cممرر اختٌاري من الجدول 

15 المجموع
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برنامج الدراسات العلٌا بمسم الفٌزٌاء

 هنالن حٌث حدٌثا، الفٌزٌاء فً الماجستٌر برنامج الفٌزٌاء لسم بداء

 للتطورات مواكبا العلٌا الدراسات دارس تمكن التً التخصصات من مجموعة

 التً التخصصات من العلٌا الدراسات برنامج فً الحالٌة التخصصات وتعتبر

 العمل سوق ٌحتاجها

فٌزٌاء الجوامد•

فٌزٌاء اللـــٌزر•

فــٌزٌاء الـطبٌة •

فــٌزٌـاء نووٌـة•

فٌزٌاء الطالات المتجددة•
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مجاالت سوق العمل لخرٌجً الفٌزٌاء 
 يف  العليا دراساتو  استكمال البكالوريوس بدرجة الفيزايء قسم  من  املتخرج  الطالب  يستطيع
 واالتصاالت  االلكرتونيات :مثل  أخرى  علمية  جماالت يف أخرى جامعات يف أو القسم
.وغريىا  املواد وعلم  الطبية والفيزايء  الفلكية والفيزايء الفضاء  وعلوم

:جماالت عديدة  فهناك  درجة البكالوريوس  على  أراد العمل بعد حصولو  أما من
(.فين خمترب)أو اجملال الفين ( معيد)العمل ابجلامعات يف اجملال األكادميي  -1

.التدريس يف املدارس احلكومية عن طريق وزارة الرتبية والتعليم -2

.مساعد ابحث يف مراكز األحباث مبدينة امللك عبد العزيز -6

.والبرتوكيماوايت  احلديد والصلب  :الوطنية مثل  العمل يف املصانع -4
.وزارة الدفاع والطريان، واجليش والداخلية: املهن الفنية يف اجلهات العسكرية مثل -5

.واملقاييس  املواصفات  التابعة لوزارة التجارة وىيئة  النوعية  اجلودة  وخمتربات  والتقنية  البحوث العلمية مراكز -3

.مساعد يف احلماية من اإلشعاعات يف املستشفيات بعد احلصول على شهادة ختصصية من مدينة امللك عبد العزيز -7
.املساحة اجليولوجيةىيئةووالثروة املعدنية  البرتول  وزارةالذرية وحتلية املياه والطاقة  حمطات -8



11

كرٌستوفر بارجودوسكً، ترجمه دمحم فتحً –الغاز ومفارلات وغرائب –عجائب الفٌزٌاء •

2015خضر 

2017بنان راجً الكرٌم  -لوانٌن فً الفٌزٌاء   •

2000فرج المزوغً، مكتبة الفالح . دمحم الدغمة و د. أساسٌات الكهربٌة والمغنطٌسٌة، د•

* Physics for Scientists & Engineers & Modern Physics, 9th Ed
SERWAY & JEWET 2014

مراجع عامه ٌمكن أن ٌستفٌد منها الطالب 

https://www.pdfdrive.com/physics-for-scientists-engineers-modern-physics-9th-ed-e51722698.html
https://www.pdfdrive.com/physics-for-scientists-engineers-modern-physics-9th-ed-e51722698.html
https://www.pdfdrive.com/physics-for-scientists-engineers-modern-physics-9th-ed-e51722698.html
https://www.pdfdrive.com/physics-for-scientists-engineers-modern-physics-9th-ed-e51722698.html
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التواصل مع الكلٌة والمسم والمرشد االكادٌمً

التواصل مع الكلٌة والمسم والمرشد االكادٌمً

مكتب شئون الطالب   -

مكتب المبول والتسجٌل بالكلٌة-

مكتب رئٌس المسم-

مسئول الطالب بالمسم-


