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 مقدمة

حمد 
م
ا  ن  ي  ب  ا ون  دن  ن  والصلاة  والسلام على سي  حمد لله رب  العالمي 

ال
 على و 

 
، لها ن  وم الدي  ن  الى ب  عي  اب  ه والن   واصحان 

م، كتوأم لقسم الرايضيات، وذلك 4691/4698املوافق  ه 4831/4838عام  يفأنشئ قسم الفيزايء 
عندما صدرت أول الئحة لكلية الرتبية جبامعة امللك عبد العزيز شطر مكة املكرمة، وقد خترجت عدة دفعات على 

  نظام التخصص املزدوج )فيزايء ورايضيات(.

ه حيث مت فصل قسم الفيزايء 4861/4868استمر العمل على هذا النظام ملدة عشر سنوات، حىت عام 
 الفيزايء والفيزايء الطبية.  يفعن قسم الرايضيات، واصبح قسما قائما بذاته مينح درجة البكالوريوس 

شطر مكة  ك عبد العزيزه، ادخل نظام الساعات املعتمدة على جامعة املل4869/4861ىف عام  و
وىف عام  .الفيزايء يفوفقا لنظام الساعات املعتمدة. ومينح درجة البكالوريوس  مقرراتهصبح القسم يقدم املكرمة، وأ

ه أتسست جامعة أم القرى مبكة املكرمة، مث انشئت كلية العلوم التطبيقية واصبح القسم اتبعا هلا.  4111/4114
 الفيزايء الطبية.  و الفيزايء يفوأصبح مينح درجة البكالوريوس 

 ،81، واخلطة 88، واخلطة 46وهناك ثالث خطط دراسية من أهم اخلطط ابلنسبة للقسم، وهى اخلطة 
نستعرض  إن شاء هللا، وفيما يلى 4189/4181األحدث ومن املفرتض ان تنفذ بداية من العام القادم  هيواألخرية 

 . اخلطط الثالثة

 ،،، يرضاه وفقنا هللا وإايكم اىل ما حيبه و

 الدراسية املناهججلنة 

 قســـم الفيزايء
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 فهرس

 الصفحة أسم املعمل م
 3 البحتة( للفيزايء 11اخلطة الدراسية ) -1
 7 الطبية( للفيزايء 11اخلطة الدراسية ) -2
 11 البحتة( للفيزايء 33اخلطة الدراسية ) -3
 11 ( للفيزايء الطبية33اخلطة الدراسية ) -4
 11 البحتة( للفيزايء 37اخلطة الدراسية ) -1
 23 ( للفيزايء الطبية37اخلطة الدراسية ) -6
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 الخطة الدراسية

 القسم : الفيزياء الكلية: العلوم التطبيقية

 901ساعات الخطة:   91التوصية:  البحتة الفيزياء  04344التخصص: 
 

 المستوى األول

 المتطلب اسم المقرر المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9التفاضل والتكامل ) 040949-0

 

 (9الفيزياء العامة ) 043949-0

 (9الثقافة اإلسالمية ) 149949-1

 (9اللغة اإلنجليزية ) 141949-1

 (9القران الكريم ) 141949-1

 (9الكيمياء العامة ) 041949-0

 

 

 

 المستوى الثانى

 المقرر المتطلباسم  المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9التفاضل والتكامل ) 0-040949 (1تفاضل وتكامل ) 040941-0

 (9الفيزياء العامة ) 0-043949 (1فيزياء عامة ) 043941-0

 (9التفاضل والتكامل ) 040949-0  

 (9الفيزياء العامة ) 0-043949 كهربية مغناطيسية 043919-0

 (9التفاضل والتكامل ) 040949-0  

 نبات-االحياء 049949-1
 

 حيوان-االحياء 049941-1

 (9التفاضل والتكامل ) 0-040949 مبادئ جبر 040904-0
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 المستوى الثالث

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1تفاضل وتكامل  0-040941 9النظرية للفيزياء  الطرق 043104-3

 (1فيزياء عامة ) 0-043941 الضوء 043139-0

 1تفاضل وتكامل  040941-0  

 (1فيزياء عامة ) 0-043941 9ميكانيكا كالسيكية  043109-0

 1تفاضل وتكامل  040941-0  

 (1فيزياء عامة ) 0-043941 حرارة وديناميكا حرارية 043191-3

 1تفاضل وتكامل  040941-0  

 كهربية مغناطيسية 0-043919 اجهزة قياس 043101-3

   اللغة العربية 149949-1

 

 

 المستوى الرابع

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 9الفيزياء النظرية للفيزياء  3-043104 1الطرق النظرية للفيزياء  043101-3

 الضوء 0-043139 فيزياء ذرية 043113-0

 9الفيزياء النظرية للفيزياء  043104-3  

 (9الثقافة اإلسالمية ) 1-149949 (1الثقافة اإلسالمية ) 149149-1

 (9اللغة اإلنجليزية ) 1-141949 (9مهارات التخاطب باالنجليزية ) 141941-3

 9ميكانيكا كالسيكية  0-043109 1ميكانيكا كالسيكية  043101-3

 حرارة وديناميكا حرارية 3-043191 ديناميكا حرارية احصائية 043193-3
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 المستوى الخامس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043101 9ميكانيكا الكم  043300-0

 فيزياء ذرية 043113-0  

 فيزياء ذرية 0-043113 9فيزياء جوامد  043319-3

 (1اإلسالمية ) الثقافة 1-149149 (3الثقافة اإلسالمية ) 149349-3

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043101 (9كهرومغناطيسية ) 043331-3

 اجهزة قياس 043101-3  

 (9الثقافة اإلسالمية ) 1-149949 (1القران الكريم ) 141149-1

 (9القران الكريم ) 141949-1  

 1للفيزياء  الطرق النظرية 3-043101 (3الطرق النظرية للفيزياء ) 043301-1

 

 

 المستوى السادس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء ذرية 0-043113 فيزياء نووية 043319-0

 9ميكانيكا الكم  043300-0  

 (3الثقافة اإلسالمية ) 3-149349 (0الثقافة اإلسالمية ) 149049-1

 (9كهرومغناطيسية ) 3-043331 (1كهرومغناطيسية ) 043301-3

 9ميكانيكا الكم  0-043300 (1ميكانيكا الكم ) 043301-3

 9فيزياء جوامد  3-043319 ورشة وتصنيع 043301-1

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043101 حاسب الى 043303-1

 (9مهارات التخاطب باالنجليزية ) 3-141941 (1مهارات التخاطب باإلنجليزية ) 141943-3
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 المستوى السابع

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء نووية 0-043319 اشعاعية 043011-3

 (1القران الكريم ) 1-141149 (3القران الكريم ) 141349-1

 9فيزياء جوامد  3-043319 فيزياء اشباه الموصالت 043019-3

   السيرة النبوية 941949-1

 9فيزياء جوامد  3-043319 الكترونيات 043013-0

 الضوء 0-043139 ضوء متقدم 043031-3

 (3الطرق النظرية للفيزياء ) 043301-1  

   مشروع التخرج 043013-1

 

 

 المستوى الثامن

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء نووية 0-043319 (1نووية ) 043019-3

 (3القران الكريم ) 1-141349 (0القران الكريم ) 141049-1

 فيزياء اشباه الموصالت 3-043019 (1فيزياء الجوامد ) 043011-1

 اشعاعية 3-043011 نماذج نووية 043013-1
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 الخطة الدراسية

 القسم : الفيزياء الكلية: العلوم التطبيقية

 901ساعات الخطة:   91التوصية:  الطبية الفيزياء  04349التخصص: 
 

 المستوى األول

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9التفاضل والتكامل ) 040949-0

 

 (9الفيزياء العامة ) 043949-0

 (9الثقافة اإلسالمية ) 149949-1

 (9اللغة اإلنجليزية ) 141949-1

 (9القران الكريم ) 141949-1

 (9الكيمياء العامة ) 041949-0

 

 

 

 المستوى الثانى

 اسم المقرر المتطلب المتطلب المقرراسم  رقم المقرر

 (9التفاضل والتكامل ) 0-040949 (1تفاضل وتكامل ) 040941-0

 (9الفيزياء العامة ) 0-043949 (1فيزياء عامة ) 043941-0

 (9التفاضل والتكامل ) 040949-0  

 (9الفيزياء العامة ) 0-043949 كهربية مغناطيسية 043919-0

 (9والتكامل )التفاضل  040949-0  

 نبات-االحياء 049949-1
 

 حيوان-االحياء 049941-1

 (9التفاضل والتكامل ) 0-040949 مبادئ جبر 040904-0
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 المستوى الثالث

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1تفاضل وتكامل  0-040941 9النظرية للفيزياء  الطرق 043104-3

 (1فيزياء عامة ) 0-043941 الضوء 043139-0

 1تفاضل وتكامل  040941-0  

 (1فيزياء عامة ) 0-043941 9ميكانيكا كالسيكية  043109-0

 1تفاضل وتكامل  040941-0  

 (1فيزياء عامة ) 0-043941 حرارة وديناميكا حرارية 043191-3

 1تفاضل وتكامل  040941-0  

 مغناطيسية كهربية 0-043919 اجهزة قياس 043101-3

   اللغة العربية 149949-1

   بيولوجيا الخلية 049199-0

 

 المستوى الرابع

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 9الفيزياء النظرية للفيزياء  3-043104 1الطرق النظرية للفيزياء  043101-3

 الضوء 0-043139 فيزياء ذرية 043113-0

 9الفيزياء النظرية للفيزياء  043104-3  

 (9الثقافة اإلسالمية ) 1-149949 (1الثقافة اإلسالمية ) 149149-1

 (9اللغة اإلنجليزية ) 1-141949 (9مهارات التخاطب باالنجليزية ) 141941-3

 اجهزة قياس 3-043101 الخواص الكهربية للمحاليل 043111-1

   الكبيرة فيزياء األغشية والجزيئات 043110-3

 (9الفيزياء العامة ) 0-043949 الصوتيات فى الطب 043140-1

   السيرة النبوية 941949-1
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 المستوى الخامس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043101 9ميكانيكا الكم  043300-0

   فسيولوجى حيوان 049314-3

 فيزياء ذرية 0-043113 9فيزياء جوامد  043319-3

 (1الثقافة اإلسالمية ) 1-149149 (3الثقافة اإلسالمية ) 149349-3

 بيولوجيا الخلية 0-049199 فيزياء طبية 043319-3

 الضوء 0-043139 الليزر فى الطب 043333-3

 (9القران الكريم ) 1-141949 (1القران الكريم ) 141149-1

 

 

 المستوى السادس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء ذرية 0-043113 فيزياء نووية 043319-0

 9ميكانيكا الكم  043300-0  

 (3الثقافة اإلسالمية ) 3-149349 (0الثقافة اإلسالمية ) 149049-1

 فيزياء ذرية 0-043113 فيزياء اشعاعية طبيه 043310-0

 9ميكانيكا كالسيكية  0-043109 ميكانيكا حيوية 043313-3

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043101 حاسب الى 043303-1

 (9مهارات التخاطب باالنجليزية ) 3-141941 (1مهارات التخاطب باإلنجليزية ) 141943-3

 (1القران الكريم ) 1-141149 (3القران الكريم ) 141349-1
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 السابع المستوى

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء اشعاعية طبيه 0-043310 النظائر المشعة فى الطب 043010-3

 فيزياء اشعاعية طبيه 0-043310 فيزياء عالجية 043014-0

 فيزياء اشعاعية طبيه 0-043310 التصوير الطبى 043011-3

   السيرة النبوية 941949-1

 9فيزياء جوامد  3-043319 الكترونيات 043013-0

 حاسب الى 1-043303 حاسب ألى فى الطب 043003-9

 (3القران الكريم ) 1-141349 (0القران الكريم ) 141049-1

    

 

 

 المستوى الثامن

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

   تدريب ميدانى 043011-1
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 الخطة الدراسية

 القسم : الفيزياء الكلية: العلوم التطبيقية

 931ساعات الخطة:   33التوصية:  البحتة الفيزياء  04344التخصص: 
 

 المستوى األول

 المقرر المتطلباسم  المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9) مقدمة فى الرياضيات 0044904-0

 
 (9) مهارات الحاسب األلى 0044914-1

 (9اللغة اإلنجليزية ) 0044914-1

 (9فيزياء عامة ) 0044934-0

 

 

 

 المستوى الثانى

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9) مقدمة فى الرياضيات 0-0044904 (1) مقدمة فى الرياضيات 0044909-0

   مهارات التعلم 0044940-3

 (9) مهارات الحاسب األلى 1-0044914 مهارات برمجة الحاسب 0044913-3

 (9اللغة اإلنجليزية ) 1-0044914 اللغة االنجليزية التقنية 0044919-0
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 المستوى الثالث

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (1) الرياضيات مقدمة فى 0-0044909 9النظرية للفيزياء  الطرق 043103-1

   (9القرأن الكريم ) 141949-1

   (9الثقافة االسالمية ) 149949-1

 (1) مقدمة فى الرياضيات 0-0044909 حرارة وديناميكا حرارية 043194-1

 (9فيزياء عامة ) 0-0044934 فيزياء تقليدية 043144-0

 (1) الرياضيات مقدمة فى 0-0044909 مبادئ االحصاء واالحتماالت 040139-3

   (9الكيمياء العامة ) 041949-0

 

 

 المستوى الرابع

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 9النظرية للفيزياء  الطرق 1-043103 1الطرق النظرية للفيزياء  043100-3

 (9القرأن الكريم ) 1-141949 1القرأن الكريم  141149-1

 9النظرية للفيزياء  الطرق 1-043103 9كالسيكية  ميكانيكا 043114-3

 (1) مقدمة فى الرياضيات 0-0044909 بصريات 043131-0

 حرارة وديناميكا حرارية 1-043194 ديناميكا حرارية احصائية 043199-3
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 المستوى الخامس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043100 9ميكانيكا الكم  043300-3

 فيزياء تقليدية 0-043144 (9كهرومغناطيسية ) 043149-3

 1القرأن الكريم  1-141149 (3القران الكريم ) 141349-1

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043100 3طرق نظرية للفيزياء  043303-3

 9ميكانيكا كالسيكية  3-043114 1ميكانيكا كالسيكية  043319-3

   اللغة العربية 149949-1

 9النظرية للفيزياء  الطرق 1-043103 فيزياء حديثة 043314-0

 

 

 المستوى السادس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 9ميكانيكا الكم  3-043300 1ميكانيكا الكم  043301-3

 9ميكانيكا الكم  3-043300 9فيزياء الجوامد  043314-3

 (9الثقافة االسالمية ) 1-149949 1الثقافة االسالمية  149149-1

   السيرة النبوية 941949-1

 (9كهرومغناطيسية ) 3-043149 1كهرومغناطيسية  043339-3

 9ميكانيكا الكم  3-043300 مقدمة فى الفيزياء الحاسوبية 043304-3
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 السابع المستوى

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1ميكانيكا الكم  3-043301 ميكانيكا الكم 043001-1

 1ميكانيكا الكم  3-043301 فيزياء نووية 043014-0

 بصريات 0-043131 9بصريات متقدمة  043030-1

 1الثقافة االسالمية  1-149149 3الثقافة االسالمية  149349-1

 (3القران الكريم ) 1-141349 (0القران الكريم ) 141049-1

 9فيزياء الجوامد  3-043314 اشباه الموصالت 043019-1

 1ميكانيكا الكم  3-043301 فيزياء ذرية 043011-1

 9فيزياء الجوامد  3-043314 الكترونيات 043013-0

 

 المستوى الثامن

 المقرر المتطلباسم  المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 9فيزياء الجوامد  3-043314 1فيزياء الجوامد  043011-1

 ميكانيكا الكم 1-043001 تفاعالت نووية 043010-1

 فيزياء نووية 0-043014 تقنية  نووية 043011-1

 ميكانيكا الكم 1-043001 نماذج  نووية 043013-1

 9بصريات متقدمة  1-043030 1بصريات متقدمة  043031-1

 ميكانيكا الكم 1-043001 مقدمة فى الجسيمات األولية 043011-1

 1فيزياء الجوامد  1-043011 فيزياء النانو 043011-1

 1فيزياء الجوامد  1-043011 فيزياء البوليمرات 043011-1

   الكترونيات 043010-9

   0الثقافة االسالمية  149049-1

   مشروع التخرج 043011-1

 فيزياء نووية 0-043014 اشعاعية 043011-1

 1فيزياء الجوامد  1-043011 علم المواد 043011-1
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3
3
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الفيزياء ال
 

 الخطة الدراسية

 القسم : الفيزياء الكلية: العلوم التطبيقية

 931ساعات الخطة:   33التوصية:  الطبية الفيزياء  04344التخصص: 
 

 المستوى األول

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9) مقدمة فى الرياضيات 0044904-0

 
 (9) مهارات الحاسب األلى 0044914-1

 (9اللغة اإلنجليزية ) 0044914-1

 (9فيزياء عامة ) 0044934-0

 

 

 

 المستوى الثانى

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (9) مقدمة فى الرياضيات 0-0044904 (1) مقدمة فى الرياضيات 0044909-0

   مهارات التعلم 0044940-3

 (9) مهارات الحاسب األلى 1-0044914 مهارات برمجة الحاسب 0044913-3

 (9اللغة اإلنجليزية ) 1-0044914 اللغة االنجليزية التقنية 0044919-0
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سية )
طة الدرا

خ
ال

3
3

) 
طبية

الفيزياء ال
 

 

 المستوى الثالث

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 (1) الرياضيات مقدمة فى 0-0044909 9النظرية للفيزياء  الطرق 043103-1

   (9القرأن الكريم ) 141949-1

   (9الثقافة االسالمية ) 149949-1

 (9فيزياء عامة ) 0-0044934 فيزياء تقليدية 043144-0

   بيولوجيا الخلية 041949-0

   (9الكيمياء العامة ) 041949-0

 

 

 المستوى الرابع

 المتطلب اسم المقرر المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 9النظرية للفيزياء  الطرق 1-043103 1الطرق النظرية للفيزياء  043100-3

 (9القرأن الكريم ) 1-141949 1القرأن الكريم  141149-1

 (9الثقافة االسالمية ) 1-149949 1الثقافة االسالمية  149149-1

 9النظرية للفيزياء  الطرق 1-043103 9ميكانيكا كالسيكية  043114-3

   فسيولوجيا حيوان 049310-3

 (9فيزياء عامة ) 0-0044934 اساسيات الفيزياء الطبية 043104-0
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خ
ال

3
3

) 
طبية

الفيزياء ال
 

 المستوى الخامس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043100 9ميكانيكا الكم  043300-3

 اساسيات الفيزياء الطبية 0-043104 األشعاعيةفيزياء التأثيرات  043300-1

 اساسيات الفيزياء الطبية 0-043104 فيزياء الليزر الطبى 043309-1

 اساسيات الفيزياء الطبية 0-043104 فيزياء صحية 043303-3

 1القرأن الكريم  1-141149 (3القران الكريم ) 141349-1

   اللغة العربية 149949-1

 فيزياء تقليدية 0-043144 (9كهرومغناطيسية ) 043149-3

 1الثقافة االسالمية  1-149149 3الثقافة االسالمية  149349-1

 9النظرية للفيزياء  الطرق 1-043103 فيزياء حديثة 043314-0

 

 

 المستوى السادس

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء التأثيرات األشعاعية 1-043300 فيزياء التصوير الطبى 043301-3

 1الطرق النظرية للفيزياء  3-043100 9ميكانيكا الكم  043300-3

 فيزياء التأثيرات األشعاعية 1-043300 9فيزياء العالج باالشعاع  043301-0

 فيزياء التأثيرات األشعاعية 1-043300 9فيزياء اشعاعية طبية  043301-0

 فيزياء الليزر الطبى 1-043309 االلى فى الطبالحاسب  043319-9

فيزياء الموجات الفوق صوتيه  043314-1

 الطبية
 فيزياء التأثيرات األشعاعية 043300-1

 3الثقافة االسالمية  1-149349 0الثقافة االسالمية  149049-1

 فيزياء التأثيرات األشعاعية 1-043300 وقاية اشعاعية 
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سية )
طة الدرا

خ
ال

3
3

) 
طبية

الفيزياء ال
 

 السابع المستوى

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 فيزياء التصوير الطبى 3-043301 فيزياء الطب النووي 043011-0

 3القرأن الكريم  1-141349 0القرأن الكريم  141049-1

 9فيزياء اشعاعية طبية  0-043301 1فيزياء اشعاعية طبية  043011-0

   السيرة النبوية 941949-1

 9فيزياء العالج باالشعاع  0-043301 1فيزياء العالج باالشعاع  043013-3

 9ميكانيكا الكم  3-043300 9فيزياء الجوامد  043314-3

 فيزياء التصوير الطبى 3-043301 فيزياء المواد الحيوية 043011-3

    

 

 

 الثامنالمستوى 

 المتطلب اسم المقرر المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

   التدريب الميدانى 043010-1
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سية )
طة الدرا

خ
ال

3
3

) 
حتة

الفيزياء الب
 

 الدراسية الخطة

 القسم : الفيزياء الكلية: العلوم التطبيقية

 934ساعات الخطة:   31التوصية:  البحتة الفيزياء  04344التخصص: 
 

 المستوى األول

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 تفاضل وتكامل 0-0409949

 

 كيمياء عامة 0-0419949

 اللغة اإلنجليزية 0-1440949

1-141949 
 (9القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (1) 

1-149949 
 (9الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (1) 

 

 

 الثانىالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

   االحياء العامة 0-0499949

   الفيزياء العامة 0-0439949

 اللغة اإلنجليزية 1440949-0 اإلنجليزية للعلوم التطبيقيةاللغة  0-1440941

1-149949 
 اللغة العربية

Arabic Language 
  

1-941949 

 السيرة النبوية

Biography of Prophet 

Mohammed (PBUH) 
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3
3

) 
حتة

الفيزياء الب
 

 الثالثالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

0-0401149 

(1التفاضل والتكامل )  

Differentiation and 

Integration (2) 

 تفاضل وتكامل 0-0409499

0-0401041 
 (9الخطى ) الجبر

Linear Algebra (1) 
 تفاضل وتكامل 0-0409499

0-0431941 
 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 
 الفيزياء العامة 0-0439949

0-0431919 

 كهربية ومغناطيسية

Electricity and 

magnetism 

 الفيزياء العامة 0-0439949

 

 

 الرابعالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

0-0431909 

 (9طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (1) 

0-0401149 

 (1التفاضل والتكامل )

Differentiation and 

Integration (2) 

0-0431939 
 بصريات

Optics 
0-0431941 

 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 

0-0431914 
 حديثة فيزياء

Modern Physics 
0-0431941 

 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 

3-0431911 
 (3فيزياء عامة )

General Physics(3) 
0-0431919 

 كهربية ومغناطيسية

Electricity and magnetism 

1-149149 
 (1الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (2) 
1-149949 

 (9الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (1) 

 

 



Study Plan (37)                                                                                 )37( اخلطة الدراسية
  
 

21 
 

سية )
طة الدرا

خ
ال

3
3

) 
حتة

الفيزياء الب
 

 الخامسالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

0-0433901 

 (1طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (2) 

0-0431909 

 (9طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (1) 

0-0433903 
 (9ميكانيكا كالسيكية )

Classical Mechanics(1) 
0-0431941 

 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 

0-0433901 
 (9ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (1) 
0-0431909 

 (9طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (1) 

3-0433994 
 حرارة وديناميكا حرارية

Heat and Thermodynamics 
0-0431941 

 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 

1-141149 
 (1القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (2) 
1-141949 

 (9القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (1) 

 

 

 السادسالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

3-0433931 
 (9كهرومغناطيسية )

Electromagnetism (1) 
0-0433909 

 (1طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (2) 

3-0433901 
 (1ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (2) 
0-0433901 

 (9ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (1) 

3-0433999 

 ديناميكا حرارية احصائية

Statistical 

Thermodynamics 

3-0433994 
 حرارة وديناميكا حرارية

Heat and Thermodynamics 

1-0433900 
 (1ميكانيكا كالسيكية )

Classical Mechanics (2) 
0-0433903 

 (9ميكانيكا كالسيكية )

Classical Mechanics(1) 

1-141349 
 (3القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (3) 
1-141149 

 (1القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (2) 

3-149349 
 (3الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (3) 
1-149149 

 (1الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (2) 
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3
3

) 
حتة

الفيزياء الب
 

 السابعالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

3-0430933 
 (1كهرومغناطيسية )

Electromagnetism (2) 
3-0433931 

 (9كهرومغناطيسية )

Electromagnetism (1) 

0-0430914 
 فيزياء نووية

Nuclear Physics 
0-0433901 

 (9ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (1) 

0-0430914 
 (9فيزياء الجوامد )

Solid State Physics 
0-0433901 

 (9ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (1) 

3-0430904 
 الفيزياء الحاسوبية مقدمة فى

Computational Physics 
0-0433901 

 (1طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (2) 

1-141049 
 (0القرآن الكريم )

The Holy Qura'an (4) 
1-141349 

 (3القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (3) 

 

 

 الثامنالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

3-0430911 
 فيزياء إشعاعية

Radiation Physics 

0-0430914 

 

 فيزياء نووية

Nuclear Physics 

0-0430911 
 (1فيزياء جوامد )

Solid State Physics (2) 
0-0433914 

 (9فيزياء الجوامد )

Solid State Physics 

0-0430913 
 إلكترونيات

Electronics 
0-0433914 

 (9فيزياء الجوامد )

Solid State Physics 

3-0430911 
 مشروع تخرج

Graduated Project 
  موافقة القسم

1-149049 
 (0الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (4) 
3-149349 

 (3الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (3) 
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) 
طبية

الفيزياء ال
 

 الخطة الدراسية

 القسم : الفيزياء الكلية: العلوم التطبيقية

 931ساعات الخطة:   31التوصية:  الطبية الفيزياء  04344التخصص: 
 

 المستوى األول

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 تفاضل وتكامل 0-0409949

 

 كيمياء عامة 0-0419949

 اللغة اإلنجليزية 0-1440949

1-141949 
 (9القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (1) 

1-149949 
 (9الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (1) 

 

 

 الثانىالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

   االحياء العامة 0-0499949

   الفيزياء العامة 0-0439949

 اللغة اإلنجليزية 1440949-0 اللغة اإلنجليزية للعلوم التطبيقية 0-1440941

1-149949 
 اللغة العربية

Arabic Language 
  

1-941949 

 السيرة النبوية

Biography of Prophet 

Mohammed (PBUH) 
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3
3

) 
طبية

الفيزياء ال
 

 الثالثالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

0-0431104 

 اساسيات الفيزياء الطبية

Fundamentals  of  

Medical Physics 

0-0439949  

0-0401441 

 (1التفاضل والتكامل )

Differentiation and 

Integration (2) 

 تفاضل وتكامل 0-0409499

0-0431941 
 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 
 الفيزياء العامة 0-0439949

0-0431919 

 كهربية ومغناطيسية

Electricity and 

magnetism 

 الفيزياء العامة 0-0439949

3-0491391 
 بيولوجيا الخلية

Cell Biology 0-0499949  

    

 

 

 الرابعالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر المقرررقم 

0-0431113 
 ميكانيكا حيوية

Biomechanics 
0-0431104 

 اساسيات الفيزياء الطبية

Fundamentals  of  Medical 

Physics 

0-0431909 

 (9) طرق نظرية فى الفيزياء

Theoretical Methods in 

Physics (1) 

0-0401149 

 (1التفاضل والتكامل )

Differentiation and 

Integration (2) 

0-0431914 
 فيزياء حديثة

Modern Physics 
0-0431941 

 (1فيزياء عامة )

General Physics (2) 

3-0493339 
 فسيولوجيا حيوان

Biology-Physiology 
1-0491391  

1-141149 
 (1القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (2) 
1-141949 

 (9القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (1) 

1-149149 
 (1الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (2) 
1-149949 

 (9الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (1) 
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3
3

) 
طبية

الفيزياء ال
 

 

 الخامسالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

1-0433114 

 فيزياء الموجات الفوق صوتية الطبية

Physics of Medical 

Ultrasound 

0-0431104 

 اساسيات الفيزياء الطبية

Fundamentals  of  Medical 

Physics 

1-0433109 
 فيزياء الليزر الطبي

Physics Of Medical Laser 
0-0431104 

 اساسيات الفيزياء الطبية

Fundamentals  of  Medical 

Physics 

0-0433101 
 (1فيزياء اشعاعية طبية )

Radiation Medical Physics (1) 
0-0431104 

 اساسيات الفيزياء الطبية

Fundamentals  of  Medical 

Physics 

1-0433110 
 فيزياء االغشية والجزيئات الكبيرة

Physics of Cell Membrane And 

Macromolecules 

3-0493339 
 فسيولوجيا حيوان

Biology-Physiology 

0-0433901 
 (9الكم ) ميكانيكا

Quantum Mechanics (1) 
0-0431909 

 (9طرق نظرية فى الفيزياء )

Theoretical Methods in 

Physics (1) 

3-149349 
 (3الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (3) 
1-149149 

 (1الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (2) 

 

 السادسالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

3-3833303 
 فيزياء صحية

Health Physics 
3-3833304 

 (1فيزياء اشعاعية طبية )
Radiation Medical Physics (1) 

3-3833313 
 (2فيزياء اشعاعية طبية )

Radiation Medical Physics (2) 
3-3833304 

 (1فيزياء اشعاعية طبية )
Radiation Medical Physics (1) 

3-0433931 
 (9كهرومغناطيسية )

Electromagnetism (1) 
0-0433909 

 (9) طرق نظرية فى الفيزياء
Theoretical Methods in Physics 

0-0430914 
 فيزياء نووية

Nuclear Physics 
0-0433901 

 (9ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (1) 

0-0430914 
 (9فيزياء الجوامد )

Solid State Physics 
0-0433901 

 (9ميكانيكا الكم )

Quantum Mechanics (1) 
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الفيزياء ال
 

 السابعالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

1-0430119 
 الحاسب االلي في الطبتطبيقات 

Computer applications in 

Medical physics 

0-0433111  

3-0430101 
 فيزياء التصوير الطبي

Physics of  Medical Imaging 
0-0433111  

0-0430101 
 فيزياء العالج باإلشعاع

Physics Of Radiotherapy 
0-0433111  

0-0430111 
 فيزياء الطب النووي

Nuclear Medicine 0-0430914  

3-0430111 
 فيزياء المواد الحيوية

Physics of  Biopolymer 0-0430914  

1-141349 
 (3الكريم ) القرآن

The Holy Qura’an (3) 
1-141149 

 (1القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (2) 

 

 

 الثامنالمستوى 

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

99-3833110 
 التدريب الميداني

Hospital Training 
  موافقة القسم

1-141049 
 (0القرآن الكريم )

The Holy Qura'an (4) 
1-141349 

 (3القرآن الكريم )

The Holy Qura’an (3) 

1-149049 
 (0الثقافة االسالمية )

Islamic Culture (4) 
3-149349 

 (3الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (3) 

 


