الخطة الدراسية
أوال  :األقسام التي تقدم مقررات الخطة :
القسم

المقررات التي يقدمها

الفيزايء

 25مقررا يقدمها القسم ،كما هو موضح يف اجلدول التايل

الدراسات اإلسالمية

مدخل إىل الثقافة اإلسالمية

2

الثقافة اإلسالمية 2

2

الثقافة اإلسالمية 3

2

الثقافة اإلسالمية 4

2

املهارات اللغوية

2

التحرير العريب

2

اللغة اإلجنليزية

نصوص لغوية

3

الرتبية

أصول الرتبية

2

اإلشراف الرتبوي

2

اإلدارة املدرسية

2

املناهج

2

الرتبية البيئية

2

تقنيات تعليم

3

احلاسوب يف التعليم

2

طرق تدريس العلوم

3

تربية ميدانية

8

علم النفس الرتبوي

3

التقومي الرتبوي

2

التوجيه واإلرشاد النفسي

2

حساب التفاضل والتكامل 1

3

حساب التفاضل والتكامل 2

3

حساب التفاضل والتكامل 3

3

الكيمياء

كيمياء عامة

4

علوم احلياة

أحياء عامة

4

احلاسب اآليل

حاسب آيل

3

اللغة العربية

املناهج وطرق التدريس

علم النفس

الرايضيات

اجملموع

مجموع الوحدات الدراسية
61

129

ثانيا  :قائمة بالمقررات التي يقدمها قسم الفيزياء:
م

اسم المقرر

1

مقدمة في علم الفيزياء

4

2

ميكانيكا 1

3

3

الكهرباء

3

4

الحرارة و الديناميكا الحرارية

3

5

عملي كهرباء 1

1

6

أمواج و اهت اززات و صوت

2

7

ضوء 1

3

8

فيزياء رياضية 1

3

9

ميكانيكا 2

2

10

عملي حرارة

1

11

ميكانيكا نسبة و تقليدية

2

12

فيزياء رياضية 2

2

13

الكترونيات

3

14

عملي ضوء و أمواج

2

15

النظرية الكهرومغناطيسية

3

16

مفاهيم في الفيزياء الحديثة

2

17

الفيزياء اإلحصائية

3

18

فيزياء الكم

3

19

عملي فيزياء حديثة

2

20

الفيزياء الذرية

2

21

الضوء الحديث والليزر

2

22

عملي فيزياء نووية و جوامد

2

23

فيزياء الجوامد

3

24

الفيزياء النووية

3

25

مواضيع خاصة

2

مجموع الساعات

عدد الوحدات

61

ثالثاً :توزيع المقررات على مستويات البرنامج
السنة األولـى
المستوى األول
الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

الوحدات الدراسية

االســـــــــم

(نظري  +عملي)*

المتطلب

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

16

المستوى الثاني
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)*

112سلم2-

الثقافة اإلسالمية2

2

202عرب2-

التحرير العربي

2

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-

151نفس2-

101ريض3-

مجموع الوحدات

18

* وحدة دراسية عملي =  2ساعات فعلية عملي

السنة الثانية
المستوى الثالث

الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية3

2

المتطلب السابق

221نفس3-

علم النفس التربوي

3

162فيز1-

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

16

المستوى الرابع

الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

114سلم2-

الثقافة اإلسالمية4

2

230نهج2-

المناهج

2

369نفس2-

التوجيه واإلرشاد النفسي

2

263فيز1-

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
18

-

مجموع الوحدات

السنة الثالثة
المستوى الخامس
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

211نهج2-

الحاسوب في التعليم

352ترب2-

اإلدارة المدرسية

)1+1(2
2

101حال3-

حاسب آلي

3

222فيز3-

الكترونيات

3

221فيز3-

264فيز2-

عملي ضوء وأمواج

2

 231فيز

331فيز3-

النظرية الكهرومغناطيسية

3

221فيز3-

345فيز2-

مفاهيم في الفيزياء الحديثة

2

مجموع الوحدات

المتطلب

المصاحب

17

المستوى السادس

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

الوحدات الدراسية
االســـــــــم

(نظري  +عملي)

المتطلب السابق

المصاحب

353ترب2-

اإلشراف التربوي

2

341نهج3-

وسائل تقنية التعليم

341فيز3-

الفيزياء اإلحصائية

)1+2(3
3

352فيز3-

فيزياء الكم

3

315فيز 345 +فيز2-

364فيز2-

عملي فيزياء حديثة

2

345فيز2-

480فيز2-

الفيزياء الذرية

2

345فيز2-

101حيا4-

أحياء عامة

)1+3(4
19

241فيز 3-و 250فيز 3-و
350فيز2-

مجموع الوحدات

المتطلب

السنة الرابعة
المستوى السابع

الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر

المتطلب السابق

الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

360نهج2-

التربية البيئية

2

354نهج3-

طرق تدريس العلوم

3

435فيز2-

الضوء الحديث والليزر

2

464فيز2-

عملي فيزياء نووية وجوامد

2

471فيز3-

فيزياء الجوامد

3

 352فيز3-

481فيز3-

الفيزياء النووية

3

352فيز3-

498فيز2-

مواضيع خاصة

2

مجموع الوحدات

المتطلب المصاحب

 331فيز 3-
471فيز  481 +فيز

17

المستوى الثامن
الوحدات الدراسية

الــمــقــــــــرر
الرقم والرمز

االســـــــــم

(نظري  +عملي)

476نهج8-

التربية الميدانية

8

مجموع الوحدات

8

المتطلب السابق

المتطلب
المصاحب

354نهج3-

رابعا :تعريف موجز بالمقررات التي يقدمه قسم الفيزياء بالبرنامج
 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:
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 كاإلحداثيات والقوى
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.



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 الفيزيائ ية عليه ودالة التجزئ ومبدأ تساوى توزيع الطاقة) ثم ينتقل إلى
اإلحصاءات الكمية ( إحصاء بوز اينشتين -وإحصاء فيرمى ديراك وتطبيقاتها في حل المسائل
الفيزيائية الحديثة.

 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.

