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الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله ألامين ،أما بعد:
ً
ُ
إن ألايام لتمر شاهدة على نهضة تنموية عظيمة تبنى بسواعد املخلصين من أبناء هذا البلد العظيم
الذي كرمه هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
وال شك أن التحول إلى مجتمع املعرفة الذي تنشده اململكة العربية السعودية يتطلب كفاءات
وطنية مؤهلة وقادرة على املنافسة محليا واقليميا ودوليا ،فالتقدم العلمي والتقني املتسارع ال يترك مجاال
ملتكاسل أو متباطئ والا كان خارج إطار الزمن.
ً
ُ
ّ
ولقد بات يقينا أن قادة هذا البلد املعطاء-أيدهم هللا-يولون بناء إلانسان جل اهتمامهم ،ومن
دور أساس ي في تقدم
أدوات هذا الاهتمام العناية بالتعليم الذي هو أساس تقدم ألامم ملا له من ٍ
إلانسان ،وتنمية قدراته التواصلية مع الشعوب ألاخرى لالطالع على علومهم ،وإنتاجهم الفكري ،ونقل
ما يخدم املسيرة التنموية لوطننا الحبيب في ضوء رؤية اململكة .0202
ً
ولتحقيق هذه الرؤية فإن كلية العلوم وآلاداب بجامعة نجران واتساقا مع رؤية الجامعة،
ً
تسعى دائما إلى التطوير والتحسين املستمر سواء على صعيد البنية التحتية واملنشآت أو الخطط
والبرامج بما يحقق الجودة والتميز في العملية التعليمية ولتوفير تعليم وتعلم يلبيان احتياجات املجتمع
وسوق العمل وذلك من خالل التخطيط والتوجيه واملتابعة والتقويم حتى تحقق الكلية بأمر هللا رسالتها
ً
وتكون بيئة أكاديمية جاذبة للطالب وذلك لتخريج أجياال قادرة على املساهمة الفاعلة في التنمية
املستدامة من خالل إجراء البحوث التطبيقية ،والاستخدام ألامثل للتقنيات الحديثة ،وتفعيل الشراكة
على املستوى املحلي وإلاقليمي والعاملي وذلك من أجل بناء وطننا الغالي بسواعد أبنائه وبناته املتميزين.
نسأل هللا التوفيق والسداد للجميع.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

عميد كلية العلوم واآلداب

د  .عبد الرمحن بن عبد اهلل آل معدي
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الحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
أما بعد...
يدين التقدم الحضاري والمدني بشكل كبير للتقدم المبهر لعلم الفيزياء؛ ذلك أنه
العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالمادة وحركتها والطاقة بجميع اشكالها ،وصياغة ذلك في
قوانين تسهل وتتنبأ بفهم الظواهر الطبيعية ومساراتها المعقدة ومحاولة تبسيط ذلك في نماذج
تقترب كثيراً من الطبيعة ثم محاولة نقل ذلك إلى عالم التجربة والتطبيق على شكل اختراعات
واكتشافات لم تخطر على البال وبنظرة متأملة للوسائل التي نراها في حياتنا اليومية نلحظ أن
جميع األجهزة في شتى المجاالت أساسها العلمي يعود أساسا ً في فكرته إلى أحد فروع علم
وأجهزة
بأنواعها
مثل الرادار والالسلكي والراديو والتلفزيون والهواتف
الفيزياء؛
الحاسوب وأجهزة التشخيص والعالج الطبي والنظارات الطبية ،والتلسكوبات والميكروسكوبيات
وأفران الميكروويف ،والترانزستور والميكروفون ،وغيرها وال زالت إبداعات هذا العلم تتوالى
وتتطور وتتعمق في سبر مكنونات الكون وعجائبه وتعطي للبشرية خدمات تفوق الوصف في
جميع مناحي الحياة؛ لذلك يعتبر قسم الفيزياء من األقسام الرائدة والحيوية في أي منظومة
تعليمية وبحثية.
ويعد قسم الفيزياء في كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران من ضمن األقسام التي
حرصت الجامعة على تأسيسها ودعمها بالكوادر العلمية المتميزة ،حيث يقدم القسم برنامجا ً
متميزاً في مرحلة البكالوريوس في العلوم والتربية في الفيزياء وبرنامجا ً في الماجستير في
فيزياء علوم المواد كما يقدم مقررات الفيزياء األساسية لعدد من األقسام األخرى بالجامعة .ومن
جهة أخرى فقسم الفيزياء يهتم بالبحث العلمي ،وله إسهام كبير في عملية نشر البحوث العلمية
في مجالت علمية عالمية ذات تصنيف عال مما جعل قسم الفيزياء من األقسام الفعالة في تحقيق
رؤيتي الكلية والجامعة في المجال التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع ونتطلع إلى مزيد من
التميز وتجويد العملية التعليمية بكل مكوناتها لنحقق ما نطمح إليه وتطمح إليه جامعتنا الفتية من
التميز واإلبداع الذي يستحقه وطننا الغالي؛ المملكة العربية السعودية
وباهلل التوفيق

رئيس قسم الفيزياء
أ.د /.محمد سلطان العسيري
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مقدمة عن البرنامج:
يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص فيزياء و مدة الدراسة بالبرنامج
أربع سنوات (ثمان مستويات) يدرس الطالب فيها  121وحدة معتمدة .وتهدف خطة الدراسة إلي
تحقيق االنسجام بين ما تعلمه الطالب في المرحلة الثانوية ،وبين خطط تدريس العلوم بالجامعة
من أجل تكامل البناء المعرفي للطالب و تحقيق التوازن في شخصياتهم ،ومن هنا كانت الخطة
الحالية للبر نامج تتضمن نواحي معرفية متنوعة تهدف إلى إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية
ومهارات تدريسية في الفيزياء تلبي احتياجات المجتمع التعليمية.

الرؤية:
أن يقدم البرنامج للمجتمع كوادر بشرية متميزة علميا وأخالقيا على المستوى اإلقليمي والعالمي
حريصة على مواصلة الدراسات العليا قادرة على خلق أجيال متقدمة و قوية تعمل على تطوير
المجتمع ورقيه .

الرسالة:
إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية ومهارات تدريسية في الفيزياء تلبي احتياجات المجتمع التعليمية.

أهداف البرنامج:
يهدف البرنامج إلى
 .1أن يقدم البرنامج للطالب الفروع الرئيسية في الفيزياء.
 .2أن يساعد البرنامج الطالب على فهم مبادئ الفيزياء.
 .3أن يوفر البرنامج األساس السليم لمستقبل مهني ناجح كمعلم للفيزياء يمتلك المقدرة على
مواصلة الدراسات العليا.
 .4أن يقدم البرنامج الفرصة لدراسة بعض المفاهيم والتقنيات المتقدمة في الفيزياء.
 .5أن يساعد البرنامج الطالب على تنمية مهاراته في حل المشكالت والتحليل النقدي والكمي
والمهارات المختبرية في الفيزياء.
 .6أن يساعد البرنامج الطالب على تطوير مهارات تنظيم الشخصية والعمل الجماعي.
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اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج
تعمل وحدة اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج على تحقيق األهداف التالية:
توعية الطالب بأهمية التقويم الدراسي لإللمام بالمواعيد الهامة المعلنة من قبل إدارة
القبول والتسجيل مثل التسجيل والحذف واإلضافة وغيرها.
تعريف الطالب بالخطة الدراسية لبرنامج ومتطلبات التخرج للطلبة .والتأكد من موافقة
جدول الطالب أو الطالبة مع الخطة الدراسية.
إعداد وتحديث ملف سجل اإلرشاد األكاديمي لكل طالب أو طالبة حيث يقوم المرشد بفتح
ملف خاص لكل طالب أو طالبة بالمجموعة يشمل المواد المسجلة ومستوى درجات الطالب او
الطالبة فيها ،ومشتمالً على المعدل التراكمي وكذلك محاضر االجتماعات الدورية بين المرشد
والطالب أو الطالبة باإلضافة إلى أي تقارير أو إنذارات موجهه من مقرر المادة والتي من خاللها
يمكن تقييم مستوى الطالب أو الطالبة.
تنظيم مقابالت دورية مرة على األقل عند بداية كل فصل دراسي مع كل طالب أو طالبة
من الطلبة الذين يشرف عليهم بهدف:
 التعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم. حث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على المزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كانمتميزاً في بعض المقررات.
 مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة. مناقشة الخيارات المناسبة للطالب أو الطالبة في الفصل القادم ،تسجيل أو حذفمقررات ،رفع معدل ،اختيار تخصص الخ.
 تقديم العون للطالب أو الطالبة في حالة وجود صعوبة في تسجيل أو تعارضبعض المواد.
 المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي في المواد المسجل فيها وكتابةتقارير دورية وإرفاقها في الملف الخاص بالطالب أو الطالبة.
 مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنياً. في حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي ،يقوم المرشد بتكثيفاللقاءات الدورية ومناقشة الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب ومحاولة
حلها أو الرفع بها إلى لجنة اإلرشاد األكاديمي.
اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنميتها.
مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية.
حث الطلبة على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الالصفية.
حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية.
تشجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات واالستفادة من أقرانهم.
مالحظة:لكل طالب مرشد أكاديمي ويجب علي الطالب التعرف على اسمه من صفحة الطالب
علي البوابة اإللكترونية للنظام األكاديمي من خالل الرابط التالي:
https://edugate.nu.edu.sa/nu/init
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الخطة الدراسية
أوال  :األقسام التي تقدم مقررات الخطة :
القسم

المقررات التي يقدمها

الفيزياء

 52مقررا يقدمها القسم ،كما هو موضح في الجدول

الدراسات اإلسالمية

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

الثقافة اإلسالمية 5

2

الثقافة اإلسالمية 3

2

الثقافة اإلسالمية 4

2

المهارات اللغوية

2

التحرير العربي

2

اللغة اإلنجليزية

نصوص لغوية

4

التربية

أصول التربية

2

اإلشراف التربوي

2

اإلدارة المدرسية

2

المناهج

2

التربية البيئية

2

تقنيات تعليم

4

الحاسوب في التعليم

2

طرق تدريس العلوم

4

تربية ميدانية

1

علم النفس التربوي

4

التقويم التربوي

2

التوجيه واإلرشاد النفسي

2

حساب التفاضل والتكامل 1

4

حساب التفاضل والتكامل 5

4

حساب التفاضل والتكامل 3

4

الكيمياء

كيمياء عامة

3

علوم الحياة

أحياء عامة

3

الحاسب اآللي

حاسب آلي

4

اللغة العربية

المناهج وطرق التدريس

علم النفس

الرياضيات

مجموع الوحدات الدراسية
68

التالي

المجموع

821
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ثانيا  :قائمة باملقررات التي يقدمها قسم الفيزياء:
عدد الوحدات

م

اسم المقرر

8

مقدمة في علم الفيزياء

4

2

ميكانيكا 1

3

4

الكهرباء

3

3

الحرارة و الديناميكا الحرارية

3

5

عملي كهرباء 1

1

6

أمواج و اهت اززات و صوت

2

7

ضوء 1

3

1

فيزياء رياضية 1

3

1

ميكانيكا 2

2

81

عملي حرارة

1

88

ميكانيكا نسبة و تقليدية

2

82

فيزياء رياضية 2

2

84

الكترونيات

3

83

عملي ضوء و أمواج

2

85

النظرية الكهرومغناطيسية

3

86

مفاهيم في الفيزياء الحديثة

2

87

الفيزياء اإلحصائية

3

81

فيزياء الكم

3

81

عملي فيزياء حديثة

2

21

الفيزياء الذرية

2

28

الضوء الحديث والليزر

2

22

عملي فيزياء نووية و جوامد

2

24

فيزياء الجوامد

3

23

الفيزياء النووية

3

25

مواضيع خاصة

2
11

مجموع الساعات
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ً
ثالثا :توزيع املقررات على مستويات الربنامج
السنة األولـى
المستوى األول
الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

الوحدات الدراسية

المتطلب

(نظري  +عملي)*

االســـــــــم

111سلم2-

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

201عرب2-

المهارات اللغوية

2

-

102نجل3-

نصوص لغوية

3

-

110ترب2-

أصول التربية

2

-

101فيز4-

مقدمة في علم الفيزياء

)1+3(4

-

101ريض3-

حساب التفاضل و التكامل 1

3

-

المجموع

11

المستوى الثاني
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)*

112سلم2-

الثقافة اإلسالمية2

2

202عرب2-

التحرير العربي

2

-

151نفس2-

التقويم التربوي

2

-

121ريض3-

حساب التفاضل والتكامل2

3

101ريض3-

110فيز 3-

ميكانيكا 1

3

101فيز 4-و

221فيز3-

الكهرباء

3

101فيز4-

241فيز3-

الحرارة والديناميكا الحرارية

3

101فيز4-

11

مجموع الوحدات

* وحدة دراسية عملي =  2ساعات فعلية عملي
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السنة الثانية
المستوى الثالث

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الوحدات الدراسية

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية3

2

221نفس3-

علم النفس التربوي

3

112فيز1-

عملي كهرباء

1

 221فيز3-

212فيز2-

أمواج واهت اززات وصوت

2

101فيز4-

231فيز3-

ضوء 1

3

101فيز4-

250فيز3-

فيزياء رياضية1

3

121ريض3-

310فيز2-

ميكانيكا2

2

110فيز 3-

مجموع الوحدات

المتطلب المصاحب

11

المستوى الرابع

الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

114سلم2-

الثقافة اإلسالمية4

2

230نهج2-

المناهج

2

313نفس2-

التوجيه واإلرشاد النفسي

2

213فيز1-

عملي حرارة

1

241فيز3-

315فيز2-

ميكانيكا نسبية وتقليدية

2

310فيز2-

350فيز2-

فيزياء رياضية 2

2

250فيز3-

221ريض3-

حساب التفاضل والتكامل 3

3

121ريض3-

101كيم4-

الكيمياء العامة

)1+3(4

-

11

مجموع الوحدات
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السنة الثالثة
المستوى الخامس
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

211نهج2-

الحاسوب في التعليم

)1+1(2

352ترب2-

اإلدارة المدرسية

2

101حال3-

حاسب آلي

3

222فيز3-

الكترونيات

3

221فيز3-

214فيز2-

عملي ضوء وأمواج

2

 231فيز

331فيز3-

النظرية الكهرومغناطيسية

3

221فيز3-

345فيز2-

مفاهيم في الفيزياء الحديثة

2

مجموع الوحدات

المتطلب

المصاحب

11

المستوى السادس

الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

353ترب2-

اإلشراف التربوي

2

341نهج3-

وسائل تقنية التعليم

)1+2(3

341فيز3-

الفيزياء اإلحصائية

3

241فيز 3-و 250فيز3-

352فيز3-

فيزياء الكم

3

315فيز 345 +فيز2-

314فيز2-

عملي فيزياء حديثة

2

345فيز2-

410فيز2-

الفيزياء الذرية

2

345فيز2-

101حيا4-

أحياء عامة

)1+3(4

مجموع الوحدات

13
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و 350فيز2-
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السنة الرابعة
المستوى السابع

الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

310نهج2-

التربية البيئية

2

354نهج3-

طرق تدريس العلوم

3

435فيز2-

الضوء الحديث والليزر

2

414فيز2-

عملي فيزياء نووية وجوامد

2

411فيز3-

فيزياء الجوامد

3

 352فيز3-

411فيز3-

الفيزياء النووية

3

352فيز3-

431فيز2-

مواضيع خاصة

2

مجموع الوحدات

المتطلب المصاحب

 331فيز 3-
411فيز  411 +فيز

11

المستوى الثامن
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

411نهج1-

التربية الميدانية

1
1

مجموع الوحدات

- 12 -

المتطلب السابق

المتطلب
المصاحب

354نهج3-

برنامج البكالوريوس يف الفيزياء

رابعا :تعريف موجز باملقررات التي يقدمه قسم الفيزياء بالربنامج
 مقدمة في علم الفيزياء:
يشتمل المقرر على المفاهيم األساسية لعلم الفيزياء كالمتجهات وخواص السوائل
وانسيابها ومبادئ الحرارة والكهرباء الساكنة والمتحركة والصوت والضوء كما يشتمل على عدد
من التجارب العملية تغطى جميع المفاهيم األساسية.


ميكانيكا: 1-
هذا المقرر يشتمل على أساسيات علم الحركة النقطية والقوانين التي تحكم هذه الحركة

كما يشتمل على المفاهيم األساسية للميكانيكا كالحركة في خط مستقيم وجبر المتجهات والحركة
في مستوى وكميتي التحرك الخطية والزاوية وانحفاظ الطاقة ثم الحركة في مجال قوة مركزية.


الكهرباء:
يشتمل هذا المقرر على المبادئ األساسية للكهرباء و المغناطيسية و يهتم بالكهرباء

الساكنة و المتحركة و المجاالت الكهربائية والمغناطيسية كما يعالج القوى الكهربائية و الجهد
الكهربائي و الطاقة الكهربائية والمكثفات و أنواعها و تطبيقاتها و الدوائر الكهربائية و قوانينها
كذلك الفيض المغناطيسي و حركة األجسام المشحونة في المجال المغناطيسي وتطبيقاتها و كذلك
يشتمل على الخواص المغناطيسية للمواد.


الحرارة والديناميكا الحرارية:
يشتمل هذا المقرر على المبادئ األساسية للحرارة والديناميكا الحرارية وهي انتقال

الحرارة وقوانين الديناميكا الحرارية وتطبيقاتها ويشتمل على كل الظواهر الحرارية وطرق قياس
درجات الحرارة وعلى النظرية الحركية للغازات والشغل والحركة والدورات الحرارية الرباعية
واالنتروبي.
 عملي الكهرباء:
يشتمل المقرر على عدد من التجارب العملية المتصلة بالكهرباء والمغناطيسية.
 أمواج واهتزازات وصوت:
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يهتم هذا المقرر باالهتزازات واألمواج كأحد األعمدة الرئيسية للعلوم الطبيعية
والرياضية ويبحث في االهتزازات وأنواعها وتداخلها وتحليلها واالهتزازات المرتبطة ثم ينتقل
إلى األمواج ومعادالت انتشارها في األوساط المختلفة وأنواعها حسب الحركة وحسب الطور.
 الضوء:
يهتم هذا المقرر بطبيعة الضوء وانتشاره وظواهره المختلفة كاالنعكاس واالنكسار
والتشتيت والحيود والتداخل واالستقطاب والتطبيقات البصرية كتكون الصور واألجهزة البصرية
المتنوعة واستخداماتها.
 فيزياء رياضية: 1-
يشتمل هذا المقرر على المفاهيم والطرق الرياضية المستخدمة في فروع الفيزياء
المختلفة كاألعداد المركبة وعملياتها الرياضية والمصفوفات ونظم المعادالت الخطية من الدرجة
األولى ومتسلسلة فوريير والمعادالت التفاضلية العادية.
 ميكانيكا:2-
يهتم هذا المقرر بميكانيكا الجسم الجاسىء ونظم اإلحداثيات المتسارعة ومقاومة الحركة
كاالحتكاك الجاف واحتكاك الدوران والتدحرج ثم نبذة في الميكانيكا التقليدية كاإلحداثياتوالقوى المعممة –معادالت الجرانج – مبدأ اقل فعل –معادالت هاملتون.


عملي الحرارة:
هذا المقرر يشتمل على عدد من التجارب العملية المرتبطة بالحرارة والديناميكا

الحرارية والميكانيكا يجريها الطالب بنفسه داخل المختبر ويسجل نتائجها ويجري حساباتها
ورسوماتها البيانية.


الميكانيكا النسبية والتقليدية:
يهتم هذا المقرر بأساسيات الميكانيكا التقليدية كاإلحداثيات والقوى المعممة ومعادلتا

الجرانج ومبدأ أقل فعل ومعادالت هامليتون كما يشكل بداية للفيزياء الحديثة ويبحث في النظرية
الحديثة ويبحث في النظرية النسبية الخاصة وقوانينها وتطبيقاتها.
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فيزياء رياضية:2-
يهتم هذا المقرر بالمفاهيم والطرق الرياضية المتقدمة التي تستخدم في معالجة

الموضوعات الفيزيائية المتطورة كحل المعادالت التفاضلية بطريقة المتسلسالت  ،والدوال
الخاصة :لجندر – هيرميت – بيتا – جاما وكذلك المعادالت التفاضلية الجزيئية والدوال المركبة.


االلكترونيات:
هو احد الفروع التطبيقية لعلم الفيزياء ويبحث في حركة االلكترونات في المجاالت

الطويلة والمستعرضة ورسم الذبذبات ثم ينتقل إلى أشباه الموصالت وخواصها وأنواع الروابط
فيها ومن ثم إلى النبائط االلكترونية وخواصها وعملها ودوائرها واستخداماتها المختلفة كالوصلة
الثنائية والترانزستور والدوائر المتكاملة وتكبير العمليات ودوائر المنطق.
 عملي الضوء واألمواج:
هذا المقرر يشتمل على عدد من التجارب العملية المتعلقة بالضوء واألمواج واالهتزازات
والصوت.
 النظرية الكهرومغناطسية :
هو مقرر نظري متطور في مجال الكهرباء والمغناطيسية يهتم بالمؤثرات المنهجية
واإلحداثيات اإلنحناخطية – نظرية التباعد – ستوك – جرين وتطبيقاتها – المجاالت الكهربية
والعالقات الخاصة بها – التوصيل في المجال الكهربي المستقر – متعددات األقطاب والعوازل –
المجاالت المغناطيسية والجهد المتجهي – معادالت ماكسويل – واألمواج الكهرومغناطيسية.
 مفاهيم في الفيزياء الحديثة:
يشكل هذا المقرر بداية للفيزياء الحديثة ويبحث في الصفات المزدوجة للجسيمات
واإلشعاع وكذلك في الظواهر الكمية والتركيب الذري واألشعة السينية والنشاط اإلشعاعي .
 الفيزياء اإلحصائية:
هو أحد فروع الفيزياء النظرية ويهتم بتوزيع السرعات واإلحصائيات التقليدية (توزيع
ماكسويل والتطبيقات الفيزيائية عليه ودالة التجزئ ومبدأ تساوى توزيع الطاقة) ثم ينتقل إلى
اإلحصاءات الكمية ( إحصاء بوز اينشتين -وإحصاء فيرمى ديراك وتطبيقاتها في حل المسائل
الفيزيائية الحديثة.
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 فيزياء الكم:
هو أحد الفروع الهامة للفيزياء النظرية و يعالج المسائل الفيزيائية الدقيقة التي تعجز
الميكانيكا التقليدية عن حلها .و يهتم بالفرضيات األساسية لميكانيكا الكم – الدوال الموجية
وخصائصها – معادلة شرودنجر وحلولها لعدد من التطبيقات الفيزيائية – المتذبذب التوافقي –
معادلة شرودنجر في ثالث أبعاد وفي اإلحداثيات الكروية – ذرة الهيدروجين ومستويات الطاقة
– مؤثرات كمية الحركة الزاوية.
 عملي الفيزياء الحديثة:
هذا المقرر يشتمل على عدد من التجارب العملية في الفيزياء الحديثة والذرية.
 فيزياء ذرية:
يشتمل هذا المقرر على مراجعة سريعة لذرة بور والطيف الضوئي وطيف شبيهات
الهيدروجين في الميكانيكا الكم وتأثير المجاالت الخارجية على الذرة كتأثير زيمان وتأثير
ستارك -الذرات متعددة االلكترونات – الجزيئات الثنائية والطيف االلكتروني للجزيئات.
 الضوء الحديث والليزر:
يقدم هذا المقرر معالجة دقيقة لبصريات المواد الصلبة باستخدام معادالت ماكسويل،
ويستنتج خصائصها المتنوعة كما يتناول فيزياء الليزر فيشمل الرنانات الضوئية و طرق إنتاج
أشعة الليزر و خصائص هذه األشعة و تطبيقاتها المختلفة في شتى المجاالتز
 عملي فيزياء نووية وجوا مد:
هذا المقرر يشتمل على عدد من التجارب العملية في فيزياء الجوامد والفيزياء النووية.
 فيزياء الجوامد:
يقدم هذا المقرر التركيب البلوري للمواد والروابط البلورية والقوى بين الذرات وحيود
األشعة السينية في البلورات واهتزازات الشبكة البلورية والخواص الحرارية للجوامد كما يغطي
نموذج غاز اإللكترون الحر والتوصيل الكهربي في الجوامد.
 فيزياء نووية:
يشتمل هذا المقرر علي الخواص النووية -القوة النووية -التحلل اإلشعاعي النووي-
اإلشعاعات النووية -النماذج النووية -التفاعالت النووية -االنشطار واالندماج النوويين.
 مواضيع خاصة:
هو مقرر انتقائي يتناول أحد الموضوعات الهامة التي لم تشملها أي مقررات واردة في
الخطة.
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صور لبعض معامل الفيزياء

- 17 -

برنامج البكالوريوس يف الفيزياء

منسوبو القسم
م

اإلســــم

الدرجة العلمية

التخصص

8

أ.د .محمد سلطان موسى العسيري

أستاذ

فيزياء الجوامد

2

أ.د .صالح أحمد صالح أحمد

أستاذ

فيزياء الجوامد

4

د /إيهاب عبد اللطيف عبداللطيف السيد

أستاذ مشارك

فيزياء الجوامد

3

د /شامون أحمد صديقي

أستاذ مشارك

علوم مواد

5

د  /حسين يوسف حسن عمار

أستاذ مساعد

فيزياء نظرية

6

د /عبدهللا مرغوب

أستاذ مساعد

علوم مواد

7

د /أيمن محمد عبد المعطي

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

1

د /حاتم عمر عبدهللا النظاري

أستاذ مساعد

فيزياء نظرية

1

د /محمد عيسى أبكر أدم

أستاذ مساعد

علوم مواد

81

د /عصام محمد نصرالدين عبد الحق

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

88

أ /حسن بالغيث حسن البارقي

محاضر

علوم وتقنية النانو

82

أ /سعيد أحمد سعيد العكاسى

معيد

فيزياء

84

د /زينب محمد أحمد محمد

أستاذ مساعد

فيزياء

83

د /تيسير إبراهيم محمد النجار

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

85

د /هبة محمد محمد أحمد

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

86

أ /فايزة حمد جابر آل حامد

محاضر

فيزياء

87

أ /مها جابر مرشد آل صالح

محاضر

فيزياء

81

أ /نجوي إبراهيم عبد العليم سعد

محاضر

فيزياء

81

أ /عائشة أبوطالب محمد بشيري

محاضر

فيزياء

21

أ /منى سعيد سرهيد األحمري

محاضر

فيزياء

28

أ /شرعاء أحمد سرحان القرني

محاضر

فيزياء

22

أ /شيماء مفرح حسن المالكي

محاضر

فيزياء

24

أ /سامية صالح حمد آل سوار

معيد

فيزياء

23

أ /أمنيات عبد هللا علي آل قريشة

معيد

فيزياء

25

أ /نجود منصور حسن آل سدران

معيد

فيزياء

26

أ /عهود عبدالعزيز عبدالرحمن لسلوم

معيد

فيزياء

27

أ /أروي صالح راشد اليامي

معيد

فيزياء

21

أ /راية حسين هادي حنظل

معيد

فيزياء

21

أ /فاطمة حمد محمد العمورات

معيد

فيزياء
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الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية
السنة الدراسية:
فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي:
ً
ُ
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا تدرَّ س على مداها المقررات الدراسية ،وال
تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصل الصيفي:
مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية،
وتضاف خاللها المدة المخصصة لكل مقرر.
المستوى الدراسي:
ً
هو الدال على المرحلة الدراسية ،وفقا للخطط الدراسية المعتمدة.
الخطة الدراسية:
هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة ،والتي تشكل من مجموع
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية
في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي:
مادة دراسية ضمن خطة الدراسية المعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم،
ورمز ،واسم ،ووصف مفصل لمفرداته يمّيزه من حيث المحتوى والمستوى عمّا سواه من
مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة ،والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون
لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية:
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي
ال تقل مدته عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل مدته عن مائه دقيقة.
اإلنذار األكاديمي:
اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه
الالئحة.
درجة األعمال الفصلية:
الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث
وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي
االختبار النهائي:
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
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درجة االختبار النهائي:
الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي .
الدرجة النهائية:
ً
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب
الدرجة من مائة.
التقدير:
وصف للنسبة المئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليه الطالب في أي
مقرر.
تقدير غير مكتمل:
ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،ويرمز
له في السجل األكاديمي بالحرف (ل) أو (.)IC
تقدير مستمر:
ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي الستكماله ويرمز
له بالرمز (م) أو (.)IP
المعدل الفصلي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع
المقررات التي درسها في أي فصل دراسي وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن
التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ،انظر الملحق (ب).
المعدل التراكمي:
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ
التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ،انظر الملحق (ب).
التقدير العام:
وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل م ّدة دراسته في الجامعة.
ا
لعبء الدراسي:
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي ،ويحدد الحد
األعلى واألدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

نظام االعتذار

اوالً :االعتذار عن فصل
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا ً إذا تقدم
بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل (حسب الفترة المعرفة
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في التقويم الجامعي) .أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار
قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل ،وبالنسبة للدورات القصيرة فيجوز لهم
االعتذار قبل بداية االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة وفي جميع هذه الحاالت البد أن يكون
تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية خالل الفترة المحددة ،ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ()W
ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
يجب أال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية .أما
طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين ويجب أال
تتجاوز سنوات االعتذار سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة بقاء الطالب بالجامعة ثم يطوى
قيده بعد ذلك .ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك.
ثانيا :االعتذار عن مقرر:
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراسي في الفصل الدراسي وفق
الشروط التالية
-1يجوز للطالب االعتذار عن مقررات طيلة بقائه في الجامعة خمس مرات كحد أقصى.
-2يمكن االعتذار عن مقررين في الفصل الواحد ،ويجوز أن يكون أحدهما من مستوى الطالب.
 3ال يجوز االعتذار عن مقرر له متطلب.
 4ال يجوز االعتذار عن مقرر إذا كان عبء الطالب  12ساعة فأقل.
 5أن يتقدم بطلب االعتذار عن مقرر قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل،
أما طالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات
النهائية بثمانية أسابيع على األقل (حسب مواعيد االعتذار عن الفصل).
 6يرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wفي المقرر.

التأجيل
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة عبر البوابة
اإللكترونية وفق الضوابط التالية:
 .1أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية.
 . 2ال يجوز التأجيل سنتين متتاليتين لطالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية ،كما ال
يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الجامعة ،ثم يطوى
قيده بعد ذلك ،ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

إعادة القيد:
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:

-1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين للكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية) من تاريخ طي القيد ،وذلك عبر البوابة اإللكترونية
-2أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية ) فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا ً مستجداً دون الرجوع إلى سجله
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الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه  ،ولمدير الجامعة
االستثناء من ذلك وفقا ً للضوابط التالية:
أ-موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع
مع إمكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل
االنقطاع بناء على توصية القسم المختص
ب-أال تزيد مدة االنقطاع عن أربعة فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يثبت
ممارسته لعمل أو دراسة لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.
ت-أال يكون الطالب منذراً أكاديمياً.
ث-أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  % 25من متطلبات التخرج.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،ولمجلس الجامعة ـ في حال الضرورة ـ
االستثناء من ذلك
ً
ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوال ألسباب تأديبية أو تعليمية.

االنقطاع عن الدراسة
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من
الجامعة ،ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة لمدة أقل ،وبالنسبة للطالب
المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

الحرمان
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي
فيها إذا قلت نسبة حضوره عن ( )% 55من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر
خالل الفصل الدراسي ،ويع ّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا ً في
المقرر ويرصد له تقدير محروم ( ح ) أو (  ) DNويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات
التي تقدمها الكلية من قبل مجلس ألكلية.

رفع الحرمان
يجوز لمجلس الكلية (التي تقدم المقرر) أو من يفوضه – استثنا ًء – رفع الحرمان والسماح
للطالب بدخول أالختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس على أال تقل نسبة الحضور
عن ( )% 55من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

الفصل

األكاديمي:

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
 اذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى( )2055ويعطى فرصة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على ( 45نقطة
من دراسة  15وحدة دراسية) على أن يتم احتساب ذلك آلياً ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من
ذلك .
 إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدةالبرنامج ،ولمجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال
يتجاوز ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج وفق الشروط اآلتية:
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أ-أن يكون سبب التعثر مقبوالً لمجلس الكلية.
ب -أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل
قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما ال يقل عن ( )2055من
( ،)5055وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي  ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء من ذلك.

نظام التحويل
أوالً :التحويل من خارج الجامعة
يجوز بموافقة صاحب الصالحية قبول التحويل من خارج الجامعة حسب القواعد المعتمدة من
لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
أن يكون الطالب مقيداً في كلية أو جامعة معترف بها
أال يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية
أن تنطبق عليه شروط التحويل المعتمدة
أن يدرس الطالب المحول ما ال يقل عن ( )% 65من المقررات في جامعة نجران حيث يقوم
مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام
التي تقدم هذه المقررات ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ،وال
تدخل في احتساب معدله التراكمي
أن تنتهي إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل ،على أن أال
تتجاوز نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة وبعد استكمال اإلجراءات النظامية يحصل الطالب
على إشعار تحويل يمكنه من الدراسة حتى صدور البطاقة الجامعية
إذا أتـضـح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية ،فيعتبر قيده ملغي من
تاريخ قبول تحويله للجامعة
ثانياً .التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة حسب القواعد
المعتمدة من لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
يجب أال يقل معدل الطالب التراكمي في كليته عن ( 2من(5
أال يكون سبق له التحويل خالل دراسته الجامعية
أن تكون المدة النظامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج
أن يتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ويقوم بتعبئة
النموذج الخاص بذلك وبعد انتهاء إجراءات التحويل يحصل الطالب على إشعار يمكنه من
الدراسة في الكلية المحول إليها
ستكمل جميع إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على أال
تتجاوز األسبوع األول من الدراسة
تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له
دارستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت ألفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة
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ثالثاً .التحويل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية حسب
القواعد المعتمدة من لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
 أن يكون قد أمضى الطالب فصالً دراسيا ً في تخصصه على األقل ال يحق للطالب التحويل داخل الكلية من تخصص ألخر أكثر من مرتين خالل دراستهالجامعية بالكلية.
 أن تكون المدة النظامية المتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج. تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص آلخر جميع المواد التي سبق لهدراستها ،ويشمل ذلك التقديرات ،والمعدالت الفصلية ،والتراكمية طوال دراسة في
الجامعة ،واإلنذارات إن وجدت.

طريقة حساب المعدل الفصلي والتراكمي
الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من 5

811-15

ممتاز مرتفع

أ+

5011

11الي اقل من 15

ممتاز

أ

3075

15الي اقل من11

جيد جدا مرتفع

ب+

3051

11الي اقل من15

جيد جدا

ب

3011

75الي اقل من11

جيد مرتفع

ج+

4051

71الي اقل من75

جيد

ج

4011

65الي اقل من71

مقبول مرتفع

د+

2055

61الي اقل من65

مقبول

د

2011

اقل من61

راسب

ه

8011

وتحسب النقاط بضرب عدد الوحدات المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب,
وفقا للجدول التالي:
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(الفصل االول)
عدد الوحدات

المقرر
814سلم
232كم
245ريض
482فيز
المجموع

الدرجة المئوية

2
4
4
3
82

رمز التقدير

15
71
12
11

معدل الفصل االول =

وزن التقدير

305
4011
3075
3011

ب+
ج
أ
ب
=

مجموع النقاط ()31025

النقاط

1
1
83025
86
31025

3012

مجموع الوحدات ()82

(المعدل التراكمي) :هو حاصل قسمة النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ
التحاقه بالكلية
على مجموع الوحدات ,وفقا للمثال االتي:

(الفصل الثاني)

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

814سلم
232كم
245ريض
482فيز
المجموع

2
4
3
3
82

16
14
78
18

أ+
ب
ج
ب

501
301
401
301

81
82
82
82
36

معدل الفصل لثاني =

مجموع النقاط ()36

=

3012

مجموع الوحدات ()82
المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ()36+31025
مجموع الوحدات ()82+82

= 4014

يبني علي المعدل
التراكمي قياس التقدير
العام للطالب في المرحلة
الجامعية.

مراتب الشرف
تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4055إلى ( )5055عند
التخرج ،وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4025إلى أقل
من ( )4055عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى والثانية ما يلي:
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى والحد
األقصى للبقاء في كليته.
أن يكون الطالب قد درس في جامعة نجران ما ال يقل عن ( )% 65من متطلبات التخرج.
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