
الفيزياء لقسم االسترشادية الخطة  
االول الدراسي الفصل:االولى السنة  

السابق المتطلب المادة اسم   الساعات  المادة رقم   

 0300101 (1)التفاضل والتكاهل  3 

 0300121 (1)فيسياء عاهح  3 

 0302111 (1)فيسياء عاهح عوليح  1  *0300121

 0300131 (1)الكيوياء العاهح  3 

هتطلة جاهعح  3   

  هتطلة جاهعح 3 

اهتحاى هستىي لغح عرتيح  0 

 وانجليسيح وحاسىب

 

 المجموع 16 
 

 الثاني الدراسي الفصل:االولى السنة

السابق المتطلب المادة اسم الساعات  المادة رقم   

 0300102 (2)التفاضل والتكاهل  3 0300101

 0300122 (2)فيسياء عاهح  3  0300121

 0302112 (2)فيسياء عاهح عوليح  1  *0300122

االحصاء واالحتواالخ  3  0300103 

هتطلة جاهعح  3   

هتطلة جاهعح  3   

 المجموع 16 

 متزامن أو*: 



 

 

 األول الدراسي الفصل:الثانية السنة

 

السابق المتطلب المادة اسم الساعات  المادة رقم   

 0301201 (3)التفاضل والتكاهل  3 0300102

 0302201 (1)الفيسياء الرياضيح  3 0300122

 0302203 (3)فيسياء عاهح  3 0300122

 0302262 الفيسياء الحديثح 3 0300122

 -- هتطلة هساند 3 

هتطلة جاهعح  3  -- 

 المجموع 18 
 

 الثاني الدراسي الفصل:الثانية السنة

السابق المتطلب المادة اسم الساعات  المادة رقم   

 0302230 الثصرياخ 2  0300122

 0302236 هختثر الثصرياخ 1 * 0302230

(1)االلكترونياخ  3  0300122  0302296 

 0302297 هختثر االلكترونياخ 1 * 0302296

(1)علىم الحياج العاهح  3   0300141 

  هتطلة هساند 3 

  هتطلة جاهعح 3 

 المجموع 16 

 متزامن أو*: 



 

 

 األول الدراسي الفصل:الثالثة السنة

 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

 0302301 2الفيسياء الرياضيح  3 0302201

 0302332 فيسياء األهىاج واالهتسازاخ 3 0300121

 0302333 الويكانيكا الكالسيكيح 3 0302201

 0302343 الديناهيكا الحراريح واالحصائيح 3 0302201

 0302360 (1)هيكانيكا الكن  3   0302201و  0302262     

هتطلة جاهعح  3   --

 المجموع 18 

 

 الثاني الدراسي الفصل:الثالثة السنة

 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

 0302320 (1)النظريح الكهروهغناطيسيح  3 0302201و 0300122  

 0302365 (1)هختثر الفيسياء العوليح الوتقدهح  2 0302262 و 0302201

 0302366 فيسياء احصائيح 3 0302343

 0302355 (1)تطثيقاخ الحاسىب في الفيسياء  3 0302201

  هتطلة قسن اختياري 3 

هتطلة جاهعح  3   

 المجموع 17 

 

 متزامن أو*: 



 

 االول الدراسي الفصل:الرابعة السنة

 

السابق المتطلب المادة اسم الساعات  المادة رقم   

(2)النظريح الكهروهغناطيسيح  3 0302320  0302420 

(2)هيكانيكا الكن  3 0302360  0302460 

(1)فيسياء الحالح الصلثح  3 0302360  0302465 

  هتطلة هساند 3 

  هتطلة قسن اختياري 3 

 المجموع 15 

 

 الثاني الدراسي الفصل:الرابعة السنة

السابق المتطلب المادة اسم الساعات  المادة رقم   

 0302463 الفيسياء النىويح 3 0302360

0302463*و  0302262 (2)هختثر الفيسياء العوليح الوتقدهح  2   0302475 

 0302493 هشروع تحث 2 

  هتطلة قسن اختياري 3 

  هتطلة جاهعح 3 

  هتطلة حر 3 

 المجموع 16 

 

أو متزامن*:   

 

 


