
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ ريض 4140(1)فيزياء عامة فيز110-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

س-/ ريض 4150حساب التكاملريض111-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

س-/ ريض 4140(2)فيزياء عامة فيز111-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ ريض 3150(1)الفيزياء الرياضية فيز201س-/ ريض 3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقة صحه150

س-/  نجم 8140(2)اللغة االنجليزية نجم150

1715

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3إلكترونياتفيز325س/ ريض 3209(2)فيزياء رياضية فيز4301معادالت تفاضليةريض209
س       -/ فيز 222

م-/ فيز 371

س-/ ريض 4209فيزياءحرارية وإحصائيةفيز343س-/ فيز 3210(2)ميكانيكا تقليدية فيز4312(1)ميكانيكا تقليدية فيز210

س-/ فيز 3352(1)فيزياء جوامد فيز371س-/ فيز 3201بصرياتفيز4331كهر ومغناطيسيةفيز222

4فيزياء حديثةفيز4352إهتزازات وموجاتفيز234
س       -/ فيز 111

م-/ فيز 301
م-/ فيز 2343مختبر فيزياء حراريةفيز391

س-/ فيز 3352مختبر فيزياء حديثةفيز396س-/ فيز 2222مختبر كهر ومغناطيسيةفيز394

2مختبر فيزياء موجيهفيز395
س       -/ فيز 234

م-/ فيز 331
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

سابق:س

س-/ ريض 111

اجملموع

س       -/ ريض 111

س-/ فيز 111

ساعات: سع

س        -/ ريض 111

س-/ فيز 111

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

رئيسي:  نوع احلطة 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

األول

العلوم : الكلية

الثاني

   فيزياءPHYS:  التخصص الفيزياء والفلك:  اخلطة الدراسية القسم 

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 

س-/ ريض 150

16

المتطلب

الرابع

14اجملموع

مستوى: مس

الثالث

-

اجملموع

اخلامس

اجملموعاجملموع

السادس

-

-

-

متزامن: م

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

معدل:مع 

-



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2مختبر فيزياء الجوامدفيز2491فيزياء حاسوبيةفيز400
س       -/ فيز 371

س-/ فيز 396  

2مختبر الفيزياء النوويةفيز3492(3)فيزياء رياضية فيز404
س       -/ فيز 396

س-/ فيز 481

3مشروع بحثفيز4499ميكانيكا الكمفيز453
س       -/ فيز 400

س-/ فيز 456

3(1)الفيزياء النووية فيز481

2مهارات بحثيةفيز490

7

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

المتطلب

الفيزياء والفلك:  اخلطة الدراسية القسم 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

س-/ فيز 352

136: ساعات اخلطة 

س-/ فيز 352

س-/ فيز 201

رئيسي:  نوع احلطة 

جبارية 
إ

(1
)

14

س-/ فيز 396

مستوى: مس ساعات: سع

اجملموع

متزامن: ممعدل:مع 

س-/ فيز 301

سابق:س

الثامن

اجملموع

العلوم : الكلية 

السابع

3: االصدار 

   فيزياءPHYS:  التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2(1)فيزياء فلكية فيز411-3فيزياء الليزرفيز435-3مقدمة في اإلحصاءاحص100

فلك102
مقدمة المجموعة النجمية 

والشمسية
-2(2)فيزياء فلكية فيز412-3فيزياء حيويةفيز3-460

س-/ فيز 2371فيزياء أشباه الموصالتفيز423-3علم الموادفيز473-3(1)الكيمياء العامة كيم103

-2مهارات تدريس الفيزياءفيز444-3فيزياء الطاقة والبيئةفيز477-3علم اإلحياء الدقيقةحدق140

س-/ فيز 2453األطياف الجزيئية والذريةفيز1212456

س-/ فيز 2435مختبر الليزرفيز457

س-/ فيز 2481الفيزياء الطبيةفيز462

-2(2)فيزياء جوامد فيز463

-2مقدمة في علم وتقنيات النانوفيز476

س-/ فيز 2453فيزياء الجسيمات األوليةفيز480

س-/ فيز 2481(2)فيزياء نووية فيز483

س-/ فيز 2481فيزياء المعجالتفيز485

س-/ فيز 2481الفيزياء اإلشعاعيةفيز486

س-/ فيز 2481فيزياء المفاعالت النوويةفيز488

28

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2المدخل الى الثقافة االسالميةسلم101

-2االسالم وبناء المجتمعسلم102

-2النظام االقتصادي فى االسالمسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

عمادة القبول والتسجيل

جامعة امللك سعود

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

رئيسي:  نوع احلطة العلوم : الكلية 

مستوى: مس

متطلبات التخصص:الفئة 

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

(ساعة6) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

متطلبات من خارج القسم:الفئة 

اجملموع

(ساعات4) 2اختيارية : اجملموعة (ساعات3) 1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متزامن: ممعدل:مع سابق:س

136: ساعات اخلطة 

ساعات: سع

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 

   فيزياءPHYS:  التخصص الفيزياء والفلك:  اخلطة الدراسية القسم 


