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 بسم هللا الرحمن الرحيم 





، الجبينل  -قسم الفيزياء منن ققسنام العلمينة قياينية ب لينة التربينة يعد          
ويقدم القسم برنامج أكاديمي تربوي للحصول علن  دجةنة الب نالوجيول التربنوي 

وتتأهننننل الحاعننننذه علنننن  هننننكة الدجةننننة للم نننناج ة الفعالننننة  نننن  . تخصننننز ايزينننناء
تننننندجاه مفننننناهيم الفيزيننننناء والملنننننام بيمينننننت املينننننا ه الفيزيا ينننننة ال ننننن  تننننندجل  ننننن  
املراحنننننننل املختلفننننننننة  للتعلننننننننيم العنننننننام،  مننننننننا ي هلهننننننننا ال رننننننننامج لذلت ننننننننا  ب ننننننننرامج 
الدجاينننننناه العليننننننا  نننننن  علننننننوم الفيزينننننناء أو العلننننننوم التربويننننننة ،  مننننننا يقننننننوم القسننننننم 
بتنننندجاه أيايننننياه الفيزينننناء للسننننسة الت لننننيرية لاقسننننام العلميننننة ق ننننر   اه 

 .العذقة

 املننننننقنندمنننة 

 2                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء





 الرؤية 

 
 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
 .ةامعة جا دة ت قق التميز م ليا

  

 الريالة 
 

  السظريننةإعننداد مهسننيب تربننوييب علنن  مسننتو  عننال مننن الملفنناءة يململننوب املعراننة 
والخ نننرة التقبيقينننة واملهننناجاه  ننن  اينننتخدام التقسينننة التعليمينننة الحدي نننة الفيزيا ينننة 

 .واملساهمة الفعالة    بساء ميتمت املعراة 
  

 ال رنامجأهداف 
 

  تمملننيب الخريينناه مننن تقبيننق املعراننة واملهنناجاه  نن  ميننال الفيزينناء والتربيننة  نن
 . تخقيط، وتسفيك، و إداجة قن قة التربوية  اه العذقة

 تمملنننننيب الخرييننننناه منننننن تقبينننننق تملسولوةينننننا  تصنننننا ه واملعلومننننناه(ICT)    ننننن 
 . تخقيط، وتسفيك، و إداجة قن قة التربوية  اه العذقة

 تمملننيب الخريينناه مننن التواعننل الفعننال  نن  مو ننوعاه مختلفننة ومتعننددة مننت 
 . القلبة، وأولياء قموج، وأعلاء امليتمت

التفاعننل اليينناعي مننت التويننراه والتقننوجاه  نن  العمليننة    تمملننيب الخريينناه مننن
 . التربوية 

 تمملنننننيب الخرييننننناه منننننن ت منننننل مسننننن ولية التعلنننننيم النننننكا ي    سنننننا  معننننناجف 
 . ومهاجاه ةديدة

الحفاظ عل  الهوية العربية و ال قااة اليذمية. 

 املننننننقنندمنننة 
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 دجةة الب الوجيول    التربية تخصز الفيزياء "ال رنامج يمسح  ." 

 سنننير الدجاينننة بال رننننامج علننن  نظنننام املسنننتوياه ، حيننن  تتملنننوب الخقنننة منننن  مننناب 

، موزعنننة علننن  (مننندة املسنننتو  الواحننند اصنننل دجا ننن   كامنننل  )مسنننتوياه أكاديمينننة 

أجعت أعوام ةامعية ،  عل  أب   تتياوز مدة اةتياز ال رنامج عن الفتنرة املسنمو  

  16:  عف الفترة السظامية ) بها للبقاء بالجامعة 
ً
 دجاييا

ً
 (اصذ

  تنتقننننل القالبننننة مننننن املسننننتو  إ نننن  الننننكي يليننننك إ ا اةتننننازه بسيننننا  مقننننرجاه  لنننن

 . املستو  

  و لننن  بعننند اةتيننناز ( التربينننة العملينننة ) يخصنننز املسنننتو  ق ينننر للتقبينننق العملننن

 .ةميت املقرجاه الدجايية

 وحنندة  23) والحنند قعلنن  ( وحنندة دجايننية  12) الحنند قدنننع للعننرء الدجا نن   هننو

 ملعدلها قكاديمي( دجايية 
ً
 :  سجلها القالبة واقا

 

 

 

 

 

 

 

 

يمملن للقالبة  سجيل مقرجاه من مستوييب أعل  من املستو  قكاديمي لها  . 

 ي نندد عنندد املسننتوياه التاليننة املسننمو  ب سننجيل مقننرجاه مقهننا بمسننتوييب اقننط

 .حي  تملوب أولوية ال سجيل ملقرجاه املستو  قدنع

 بسيا  ( إب وةد )   يمملن للقالبة  سجيل املقرج دوب اةتياز املتقلر السابق. 

 

 بال رنامجنظام الدجاية 

 املعدل التراكمي عدد الوحدات الدراسية للنظام الفصلي

 تحت الانذار ألاكاديمي وحدة كحد أقص ى 12

 2,5  إلى أقل من 2 من  وحدة كحد أقص ى 15

 4  منإلى أقل   2.5من  حسب املحدد في الخطة

 فأكثر  4من  وحدة كحد أقص ى 23
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 الدجايية الخقة    املقرجة الساعاه من % 50 عن يقل    ايما السيا 

 العام  عداد لسسة

 العام  عداد يسة    العامة الريا ياه مقرج  اةتياز . 

 العام  عداد يسة    (1) العامة الفيزياء مقرج  اةتياز . 

 (2) عن الت ليرية السسة    القالبة معدل يقل    اب  
ً
 املعدل هكا بأب علما

 . بالتخصز الراغباه القالباه معد ه عل  بساءً  للتعديل قابل

 شروط  لت ا  بال رنامج
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 قسم الفيزياء 
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 الننننننننننننننخنننننننقنننننننننننننننننننننة الننننننننننندجاينننننننننننننننننننننننننننننننننينننننننننننننننة



 املستو   ول 

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800118 MATH 101 N 1 2 3 رياضيات عامة - 

800178 BIOL 101 N 1 2 3 أحياء عامة - 

800055 PSYCO 101 N 2 2 مبادئ علم النفس - - 

801240 EDUC 101 N 2 2 مبادئ التربية - - 

801242 EDUC 103 N 
مبادئ إلاحصاء 

 التربوي 
2 2 - - 

801249 EDUC 201 N 2 2 مهارات البحث - - 

800211 COMP 202 N 1 2 3 مقدمة في الحاسب - 

 - 3 14 17 منيموع الوحنداه الدجايية للمستو  

   املستو  ال اني

  رقم

 املقرر 
 اسم املقرر  رمز املقرر 

 الوحدات
 املتطلبات السابقة

 عملي نظري  املعتمدة

800165 CHEM 101 N  1 2 3 (1)كيمياء عامة - 

802143 PHYS 101NR  1 2 3 (1)فيزياء عامة - 

801762 ENGL 101 N 3 3 انجليزي عام - - 

801244 PSYCO 142 N 2 2 علم نفس النمو - - 

926067 ISLM271 2 2 العقيدة إلاسالمية - - 

085454 COMP 121 N 
تطبيقات الحاسب في 

 التعليم
3 2 1 

مقدمة في الحاسب   

COMP 202 N 

801770 ARAB 111N 2 2 كتابة وتعبير - - 

 - 3 15 18 منيموع الوحنداه الدجايية للمستو  

 الخقة الدجايية ل رنامج الفيزياء
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 املستوى الثالث

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800161 PHYS 102 N  1 3 4 (2)فيزياء عامة 
 PHYS(  1)فيزياء عامة 

101NR 

800217 MATH 110 N  1 2 3 (1)تفاضل وتكامل 
 رياضيات عامة   

MATH 101 N 

800067 CURC 142 N 2 2 بناء وتطوير املناهج - - 

800068 CURC  152 N 2 2 تقنيات التعليم - - 

800213 PHYS 202 N 3 3 بصريات - 
 PHYS(  1)فيزياء عامة 

101NR 

926068  ISLM 272 
النظام الاجتماعي في 

 إلاسالم
2 2 - - 

 - 2 14 16 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 املستوى الرابع

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

800163 PHYS 201 N  1 3 4 (3)فيزياء عامة 
 PHYS(  1)فيزياء عامة 

101NR 

800127 MATH 211 N  1 2 3 (2)تفاضل وتكامل 
(   1)تفاضل وتكامل 

MATH 110 N 

800203 PHYS 204 N 3 3 فيزياء حديثة - 
 PHYS(  1)فيزياء عامة 

101NR 

825478 PHYS 203 NR 3 3 فيزياء رياضية - 
 (1)تفاضل وتكامل 

MATH  110 N    

800070 HTFT 101 N  2 2 الصحة واللياقة - - 

801250 PSYCO 203 N  2 2 علم النفس التربوي - - 

 - 2 15 17 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 الخقة الدجايية ل رنامج الفيزياء
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 املستوى الخامس

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

925745 PHYS 301 NR 
ميكانيكا 

 كالسيكية
    PHYS 203 NRفيزياء رياضية - 3 3

802244 PHYS 302 NR 3 3 كهرومغناطيسية - 
 PHYS 102 N(   2)فيزياء عامة 

    PHYS 203 NRفيزياء رياضية

802245 PHYS 303 NR (   3)فيزياء عامة  - 3 3 ديناميكا حراريةPHYS 201 N 

800204 PHYS 206 N 3 3 علم الفلك - - 

801215 ARAB 152 N 2 2 التذوق ألادبي - - 

801655 CURC 501 N 
استراتيجيات 

 التدريس
2 2 - 

 CURCبناء وتطوير املناهج  

142 N 

 - - 16 16 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 املستوى السادس

 اسم املقرر  رمز املقرر  رقم املقرر 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

802246 PHYS 305 NR 3 3 ميكانيكا الكم - 
 MATH(1)تفاضل وتكامل 

110 N    

802247 PHYS 306 NR 1 3 4 الكترونيات 
 PHYS 102(2)فيزياء عامة 

N    

802248 PHYS 307 NR 3 3 فيزياء ذرية - 
 PHYSفيزياء حديثة    

204 N 

802249 PHYS 308 NR 3 3 فيزياء الجوامد - 
 PHYSديناميكا حرارية   

303 NR 

926069 ISLM 273 
النظام الاقتصادي 

 في إلاسالم
2 2 - - 

801651 CURC 334 N 2 2 طرق تدريس خاصة - 
 استراتيجيات التدريس   

CURC 501 N 

 - 1 16 17 مـجموع الوحـدات الدراسية للمستوى 

 الخقة الدجايية ل رنامج الفيزياء
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 املستو  السابت

 اسم املقرر  رمز املقرر  جقم املقرج 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

825559 PHYS 405 NR 3 3 فيزياء حيوية - - 

801520 PHYS 404 N فيزياء حديثة    - 3 3 فيزياء نوويةPHYS 204 N 

801532 PHYS 403 N 2 - 2 فيزياء عملي متقدم 

 PHYS 404 Nفيزياء نووية  *

 PHYS 308 فيزياء الجوامد

NR    

 PHYS 307 NR فيزياء ذرية   

926070 ISLM 274 
النظام السياس ي 

 في إلاسالم
2 2 - - 

 - - 3 3 مقرر حر    

801652 CURC 415 N 
تصميم وتطوير 

 الدروس
2 2 - 

 CURCطرق تدريس خاصة

334 N    

801251 EDUC 306 N  2 2 التقويم التربوي - 
مبادئ إلاحصاء التربوي   

EDU  103 N 

 - 2 15 17 منيموع الوحنداه الدجايية للمستو  

 املستو  ال امن

 اسم املقرر  رمز املقرر  جقم املقرج 
 الوحدات

 املتطلبات السابقة
 عملي نظري  املعتمدة

  

801654 

  

CURC 426 N 16 - 8 تربيـة عمليـة 

  CURCبناء وتطوير املناهج   

142 N 

استراتيجيات التدريس   

CURC   501 N 

 CURCطرق تدريس خاصة   

 334 N 

تصميم وتطوير الدروس   

CURC   415 N 

 - 16 - 8 منيموع الوحنداه الدجايية للمستو  

 الخقة الدجايية ل رنامج الفيزياء
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 قسم الفيزياء 

 14                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 الهي ل التسظيمي لقننننسنننم الفننننيزيننناء



 قسم الفيزياء 
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 رئيسة القسم الفيزياء  

 وكيلة القسم الفيزياء

 اللجان الاساسية

 لجنة املعامل  لجنة الجودة والاعتماد 

 لجنة الاختبارات لجنة النشاط العلمي

 لجنة التوجيه و إلارشاد الاكاديمي لجنة الجداول 

 منسقة البرنامج منسقة خدمة املجتمع 

 لجنة املعادالت لجنة التعليم الالكتروني

 لجنة الاجهزة لجنة احتياجات القسم 

 منسقة مصادر التعلم منسقة  املساعدة التعليمية

 لجنة ألامن والسالمة  منسقة التحقق من آليات التقييم



 ج يسة القسم

 16                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 املهام 
 رئاسة مجالس القسم والاجتماعات الدورية وتحديد املواضيع التي سيتم عرضها في الاجتماع باإلضافة إلى

 .الاشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته ورفع محاضر جلساته إلى عميد الكلية

 فيما يتعلق بالقسمالكلية تنفيذ قرارات مجلس. 

  على إعداد الخطة الاستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذهاإلاشراف. 

إلاشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية وإلادارية واملالية والثقافية. 

 وبحثيا وحث ألاعضاء على ذلكإداريا  و اكاديميا إلاشراف على تطوير القسم. 

إلاشراف على توفير كل  متطلبات القسم التعليمية والبحثية وإلادارية واملالية. 

إلاشراف على رفع مستوى الجودة داخل القسم وتطوير مخرجاتها. 

تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم من قبل ألاعضاء. 

 حث اعضاء القسم على املشاركة في إعداد وحضور الدورات التدريبية وورش العمل الالزمة لتطوير الذات

 .وتحسين مستوى الاداء

  تقارير انجازاتي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم والتي سيتم تقييم ألاعضاء في نهاية كل عام دراس يمراجعة. 

الاشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها في القسم. 

 تطبيق نظم ولوائح الجودة والاعتماد الاكاديمي ومتابعة عمل ال الاعضاء في ذلك مثل تكوين لجنة علمية

 .ملراجعة ملفات املقررات

 على مختلف النشاطات الطالبية بالقسمإلاشراف. 

 اسئلة الاختبارات النهائية ملقررات القسم  ومراقبة اداء وسير الاختباراتمراجعة. 

 على عملية التطوير ألاكاديمي ملقررات القسمالاشراف. 

 النصاب التدريس ي لجداول اعضاء القسممراجعة. 

  ألاعضاء بلجان خاصة لتنظيم سير العمل بالقسم ومتابعة عمل كل لجنة تكليف. 

  عملية  إلارشاد ألاكاديمي بالقسم مع وكيلة للشؤون ألاكاديميةتنسيق. 

مشاكل الطالبات املتعلقة بمقررات القسم ووضع الحلول املناسبة لهافي  النظر. 

  وحث املعيدات واملحاضرات على الابتعاث للدراسةمتابعة. 



 و يلة القسم

 17                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 املهام 

 الخاصة بالقسم نيابة عن رئيسة القسم في حالة عدم تواجدهاباإلعمال القيام. 

 القسم امينة سر مجلس. 

اعداد اجتماعات مجلس القسم والاجتماعات الدورية. 

 مراجعة اجندة اجتماعات مجلس القسم والاجتماعات الدورية مع رئيسة القسم والتأكد على

 .فيها احتوائها للموضوعات املطلوب مناقشتها واتخاذ قرار 

كتابة محاضر الاجتماعات ومراجعة طباعتها مع سكرتيرة القسم. 

 التأكد من ارسال محاضر الاجتماعات مجالس الاقسام إلى اعضاء القسم وعميدة الكلية

 .ووكيالت الكلية

 تقرير بذلك ورفعه لرئيسة القسمو اعداد متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات مجالس الاقسام. 

 من اعمال بالقسم في حالة عدم تواجدهابما يستجد ابالغ رئيسة القسم. 

 تقدم لرئيسة القسم تقريرا عن الاعمال في نهاية كل سنة دراسية. 

 وبحثيا وحث الاعضاء على ذلكوأكاديميا الاشراف على تطوير القسم إداريا. 

 القسم الاشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها في. 

مراجعة جداول الاختبارات النهائية مع لجنة الجداول بالقسم  ومراقبة اداء وسير الاختبارات. 

 مراجعة جداول الدراسية والتأكد من النصاب التدريس ي لجداول اعضاء القسم مع لجنة

 .بالقسم الجداول 

الاشراف على عمل اللجان الداخلية بالقسم. 

النظر في مشاكل الطالبات املتعلقة بمقررات القسم ووضع الحلول املناسبة لها. 



 لجسة الجودة و  عتماد  كاديمي
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 اللجسة مهام 

   :الجودة لجسة ج يسة 

متابعنننة أداء أعلننناء لجسنننة الجنننودة ومننند  التنننزامهم بمنننا يقلنننر منننقهم بالتنسنننيق منننت منسنننقة الجنننودة  ننن  

 القسم

 القسماملنسقة قكاديمية للجودة    

 الوعل بيب مر ز الجودة وققسام التعليميةحلقة. 

 اةتماع الجودة  يبوع حلوج. 

 اةتماعنناه  دوجيننة مصننورة  نن  ققسننام التعليميننة ملساق ننة مسننتيداه الجننودة املقروحننة  نن  تنسننيق

 .اةتماعاه الجودة قيبوع 

 أعلاء  القسم    تسفيك اةراءاه الجودةمساعدة. 

  لهمآلياه الجودة لاعلاء الجدد، والتنسيق مت اداجة التدجير لتواير التدجير الذزم شر. 

اعداد التقرير الخاص بالتزام القسم ب سفيك  قط الجودة. 

 الننكي ينننيعر  علننن  ميلننه القسنننم وميلنننه  بوينننن التقرينننر السننسوي للقسنننم، وعنننر  البننوج اعننداد

 .ال لية

 مسئولة بالتعاوب منت ةمينت اعلناء القسنم عنن اعنداد تقرينر التقينيم النكا ي الندوجي لل رننامج تملوب

 .كل اجعت يسواه

 نتا ج ايتبياب اجاء القلبة والقراجاه املتخكة    القسماعذب. 

 م شراه و  أدلة القسم املختلفةةمت. 

 بالقسمملفاه املقرجاه من منسقي املقرجاه ومراةعتها وحفظها    ملف الملتروني  اص ايتذم. 

 (:املقرجاه منسقو )أعلاء القسم

 اعداد توعيف املقرج بالتعاوب و تفا  مت باق  أعلاء تدجاه املقرج. 

   ملف املقرج إعداد. 

 التنسنننننيق بننننننيب قعلننننناء امل ننننننتر وب  ننننن  تنننننندجاه نفننننننه املقنننننرج لو ننننننت   تبننننناجاه السصننننننفية والقها يننننننة

 .املوحدة

اعداد تقرير املقرج القهائي. 

 التنسيق لعملية الحصول عل  اجاء مستقلة للمقرج. 

العمل عل  تقوير املقرج بساء عل  تقاجير املقرج ونتا ج ايتبياب القلبة. 
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 املنسقة التعليمية املساعدة للقلبة

 مهام اللجسة 

 اعننذب السننناعاه اململتبيننة لاعلننناء، وعمننل تقرينننر عنننن منند  تواةننند قعلنناء لتقنننديم التوةينننك

 .وامل وجة للقلبة بساء عل  لقاءاه دوجية مت القلبة

 اعننننداد بينننناب بالقلبننننة الننننكين لننننم ييتننننازوا   تبنننناجاه السصننننفية بسيننننا  لعمننننل ةلسنننناه اجشنننناد

 .أكاديمي لهن

  شنننننراف علننننن  تقبينننننق اينننننتماجة التقينننننيم النننننكا ي  ننننن  املقنننننرجاه ال ننننن  ييننننند القلبنننننة عنننننعوبة  ننننن 

 .اةتيازها

التنسيق مت قعلاء إلعقاء القلبة املتعثرين حصز ا ااية إب لزم. 

التعاوب مت باق  املنسقاه لتقوير ملف  جشاد وآلياتك ونمو ج لقلر موعد مت العلو. 

 ،اعننداد تقريننر احصننائي عننن عنندد حننا ه الجشنناد قكنناديمي، والويننا ل املسننتخدمة إلجشننادهن

 .وأ ر  ل  عل  ادائهن

 مهام اللجسة 

تدجير قعلاء عل  اعداد ةدول املواعفاه لذ تباجاه 

ةمت ةداول املواعفاه لذ تباجاه    ملف  اص. 

 تنننندجير قعلنننناء علنننن  ايننننتخدام نمننننا ج التقيننننيم العياجيننننة لتقيننننيم الننننوج  وقب ننننا  وامل نننناجات

 املختلفة

الت قق من ايتخدام قعلاء لسما ج التقييم العياجية. 

 تصننحي ها و تابننة و اعننادة  شننراف علنن  عمليننة ا ننك عيسنناه ع ننوا ية مننن   تبنناجاه املقاليننة

 .تقرير عن  ل  لر يسة القسم ويو ت نسخة مسك    ملف   تباجاه

 منسقة الت قق من آلياه التقييم
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 منسقة معياج  دمة امليتمت 

 مهام اللجسة 

 امل نننناج ة  نننن  لجنننناب )حصننننر م نننناجكاه ةميننننت قعلنننناء الننننكين لنننند هم م نننناج ة لخدمننننة امليتمننننت

الجمعياه العلمية ، امل اج ة    السدواه واللقاءاه و امل ا راه العامة، امل اج ة    تقوير 

امل نناج ة الفعالننة  نن  الشننراف -امل نناج ة الفعالننة  نن  أن ننقة املننداجل و براميهننا -التعلننيم العننام

علنن  القلبنننة املوهننوبيب إلنيننناز ابت ننناجاىهم، الشننراف علننن  أب ننا  للبنننة املنننداجل ومنند يننند العنننوب 

 .....(لهم 

عمل  قة ل رنامج واحد موةك من القسم لخدمة امليتمت و شراف عل  تسفيكة. 

سليم تقرير احصائي يو ق بالصوج م اجكاه قعلاء املختلفة والقسم لخدمة امليتمت . 

العمل عل  ن ر هكة امل اجكاه    املوقت اللملتروني. 

 مهام اللجسة 

ال لية مملتبة    لل رنامج الذزمة واملراةت الملتر توار  من الت قق. 

عليها حصولهم عملية و سهيل التياجية اململتبة    للقلبة الذزمة املراةت توار  من الت قق. 

لملترونية الجامعة مملتبة ايتخدام عل  والقلبة قعلاء لتدجير ةدول  و ت . 

اململتبة مصادج  من لذيتفادة القلبة  شجت آلياه بها املقرجاه ةميت أب من الت قق. 

والقلبة التدجاه هيئة أعلاء وعدد املتوارة غير  و  املتوارة املراةت عن احصائي تقرير  جات 

 القلبة ل شجيت املستخدمة آلالياه وعن التعلم، مصادج  ايتخدام عل  تدجير تلقوا الكين

 املعلوماه مصادج  ايتخدام عل 

 منسقة مصادج التعلم
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  منسق الب   العلمي

 مهام اللجسة 

أو  الب  ية براميهم تقوير     ملساعدىهم ققل العلمية املراتر   وو  الجدد قعلاء توةيك 

 .ب  ية ار      اشرا هم

للقسم العلمي الن اط تنسيق. 

للقسم العلمي الب   ن اط تقرير  جات. 

الن اط مماجية    البعض  عثر  قد ال   وقيبا  الب ث ، قعلاء ن اط عن تقرير  جات 

 .العقباه هكة لعذج املقترحة والحلول  الب ث ،

الجامعة و اجج دا ل  عقد ال   العلمية واللقاءاه للم تمراه قعلاء لحلوج  التنسيق. 

 مهام اللجسة 

 شجيت  علاء عل  ايتخدام ايتراتييياه التعليم الن ط . 

 جات تقرير شامل لجميت  يتراتييياه ال   ايتخدمها  علاء نهاية كل اصل لدعم باألدلة. 

 مساعدة  علاء    تفعيل ايتراتييياه التعليم الن ط. 

 منسقة التعليم الن ط



 منسق ال رنامج

 مهام اللجسة 

القسم أعلاء مت بالتعاوب  ال رنامج توعيف اعداد. 

املقرجاه تقاجير  عل  بساء ال رنامج تقرير  اعداد. 

املقترحة واملراةت الدجايية املقرجاه لخقط الدوجية املراةعة 

ال رنامج عن مستقلة اجاء عل  الحصول  لعملية التنسيق. 

 اللجسة إ   وجاعها وال لية القسم ميله عل  وعر ها ال رنامج    الذزمة التعديذه اقترا 

 .وال رامج للخقط الدا مة

 منسق امل تمر القذعي  

 مهام اللجسة 

 شجيت القالبة عل  امل اج ة    امل تمر القذعي وتوةيهم إ   أعلاء م رايب . 

 حلقة وعل بيب مملتر و يلة ش وب القالباه والقسم لتبليغ بيميت املستيداه. 

 تزويد مملتر ش وب القالباه بأيماء القالباه امل اج ة وامل وج امل اج ة ايها. 

 متابعة القالبة امل اج ة وتزويدهم بما يستيد من أموج امل تمر . 
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 لجسة التوةيك و  جشاد  كاديمي

 اللجسة  مهام

متابعة عملية اجشاد القالباه ايما يتعلق ب سجيل املقرجاه 

 الرات للقسم بأعداد القالباه املسجذه    كل مقرج 

 
ً
 التواعل مت القالباه   ي  يعانيب  عفا

 لل ئوب الرات لر يسة القسم بم اكل القالباه املتعثراه    ال سجيل لحلها وجاعها . 

 حصر اعداد القالباه    املقرجاه ال   يتقلر ات ها ح ى   تتعثر القالباه. 

 اللجسةمهام 

 توزات  نصبة التدجاسية عل   علاء. 

اعداد تقرير عن مد  توار قعلاء لتدجاه املقرجاه 

ةمت السما ج الخاعة برغباه قعلاء التدجاسية 

 لجسة الجداول 
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 لجسة   تباجاه و ت ليل الستا ج

 مهام اللجسة 

إعداد ملف نتائج الاختبارات بكافة محتوياته. 

  متابعة تحليل النتائج الخاصة باالختبارات الدورية 

جمع وحفظ أوراق الاختبارات الخاصة بالطالبات وكشوف الدرجات الخاصة باالختبارات. 

 إعداد ملف خاص للطالبات املتظلمات. 

إعداد ملف نتائج الاختبارات بكافة محتوياته. 

 مهام اللجسة 

 تواير احتياةاه القسم من  دواه اململتبية والقرلايية بالتنسيق مت وحدة العهدة. 

 تواير احتياةاه القسم من املواد املعملية  يتهذ ية. 

 لجسة احتياةاه القسم 



 لجسة املعاد ه
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 مهام اللجسة 

اعداد املعاد ه الخاعة بالقالباه امل و ه من دا ل و اجج الجامعة 

 اعداد ملف املعاد ه لجميت لالباه القسم. 

 مقها  سلم نسخة من املعاد ه ل ئوب  كاديمية بعد  نتهاء.  

 مهام اللجسة 

 املعامل و ت  قة إ ذء واضحة ومعلسك لجميت. 

 تدجير ةميت قعلاء عل   قة   ذء. 

 التأ د من عذحية أةهزة المل ف  شعاع  دا ل املعامل. 

 (.لفاية الحريق – نكاج ةرل )املعامل التأ د من عذحية أةهزة  من  دا ل 

 لجسة قمن و السذمة



 26                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 مهام اللجسة 

اعداد  قة ايتراتييية لتقوير املعامل واملهاجاه الفسية لاعلاء . 

متابعة احتياةاه املعامل من عيانة وأةهزة ومستلزماه والشراف عليها 

 متابعة ت لير املعامل من قبل امل لراه 

 متابعة وأعداد ملفاه املعامل وما ت تويك من عرو  وعوج وتياج  و تالوةاه. 

اعداد ةرد يسوي لاةهزة الخاعة باألةهزة املعملية . 

 إعداد ةرد يسوي لاةهزة التالفة. 

 لجسة املعامل

 لجسة  ةهزة

 مهام اللجسة 

    الرات باحتياج القسم من  ةهزة املعملية نهاية كل اصل دجا. 

 عذحيتها ايتذم  ةهزة الجديدة الواجدة  إ   القسم والتأ يد من. 

 دجاية عرو   يعاج وال   ترد من ال ركاه املوجدة. 

 إعننذحاه لاعقننال البسننيقة ومعننايرة  لننذع علنن  قةهننزة املعقلننة وتقيننيم امل نن لة وم اولننة

 .إ   معايرة قةهزة ال   ت تاج 

 الجديدة تدجير  علاء عل  ايتخدام  ةهزة. 





 قسم الفيزياء 
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 دليل معامل الفيزياء





 املنننقدمنننننننننننننننة
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علــــم الفيزيـــــاء هـــــو العلـــــم الـــــذي ةهـــــتم بتقـــــديم حلــــول فيزيائيـــــة ملـــــا يـــــدور حولنـــــا  ألامـــــر الـــــذي       
ـــل مالحظـــــات مباشـــــرة  و تجريبيـــــة لـــــرب  النتـــــائج وتحليلهـــــا يتطلـــــب النجـــــا  فـــــي هـــــذا . يتطلـــــب عمــ

املسعى الى تجميع واستخدام مجموعة واسـعة مـن املعـارف واملهـارات  بمـا فـي ذلـك الرياضـيات  
التفكيــــر "وتطــــوير املهــــارات الذهنيــــة   . الحاســــوب ولــــي و الفيزيــــاء التجريبيــــة  واملهــــارات العمليــــة

تحقــق بنــاء املعرفــة فيمــا يتعلــق بجميــع الظــواهر الطبيعيــة فــي الكــون ليتحقــق " بعقليــة فيزيائيــة
 .مخرجات التعلم املرجوة

 
الهــــــدف الاساســــــ ي مــــــن مختبــــــرات الفيزيــــــاء للطــــــالب هــــــو معرفــــــة املزيــــــد حــــــول كيفيــــــة تحقيــــــق       

يتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفير بيئـــة . قياســـات و تحليـــل النتـــائج أو عمـــل نمـــاذا للنظـــام الفيزيـــا ي
عمل مناسبة للطالب ليكون لدةهم الفرصة لتحقيق و تشغيل التجارب أو تحقيق ظواهر مثيرة 

أساســــيات الفيزيــــاء  بمــــا يحقــــق تطــــوير فــــي  املهــــارات املعمليــــة  وتحليــــل فهــــم لالهتمـــام  وتعميــــق 
فكــل تجربــة يجرةهــا الطالــب بــاملختبر تــرتب  بــدرس فيزيــا ي وتحقــق لــه مخرجــات الــتعلم . للنتــائج

 .املطلوبة
 :تتركز مخرجات التعلم ملختبرات الطالب على بعض ألاساسيات التالية

 



 مخرةاه التعلم
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 املخرةاه
ايزياء 

 (1)عامة

ايزياء 

 (2)عامة

ايزياء 

 (3)عامة
 الملترونياه

ايزياء عمل  

 متقدم

 ينننننننننننيملوب القالنننننننننننر قنننننننننننادج علننننننننننن  ةمنننننننننننت

املعلومننننننننناه السظرينننننننننة الذزمنننننننننة للقينننننننننام 

 .بالتيربة

A A A A A 

 ينننننننيملوب القالنننننننر قنننننننادج علننننننن  تصنننننننميم

 .التيربة
A A A A A 

 ينننننننننيملوب القالنننننننننر قنننننننننادج علننننننننن  تسفينننننننننك

 .التيربة وأ ك القياياه
A A A A A 

 ينننننننننيملوب القالنننننننننر قنننننننننادج علننننننننن  تم ينننننننننل

قيننننننننننننننننننننننالير بايننننننننننننننننننننننتخدام البياننننننننننننننننننننننناه 

 .الحصا ية 

A A A A A 

 ينننننننننيملوب القالنننننننننر قنننننننننادج علننننننننن  تم ينننننننننل

 .ق سلبرنامج بايتخدام البياناه 
B B A A A 

  ينننننننيملوب القالنننننننر قنننننننادج علننننننن  حسنننننننا

 .الخقأ الحساعي للقراءاه
A A A A A 

 ينننننننننيملوب القالنننننننننر قنننننننننادج علننننننننن  اعنننننننننداد

 .تقرير للستا ج
A A A A A 

 يننننننننيملوب القالننننننننر قننننننننادج علنننننننن  ت ليننننننننل

 .الستا ج
A A A A A 

A  : التياج يقبق    ةميت.           B  : التياج يقبق    معظم.         C  : يقبق    القليل من التياج. 

معامل الفيزياء فرصة لخلق بيئة يستطيع فيها الطالب التحقق من النظريات التي يدرسها لجعل    
فــــــي املحاضــــــرة واكمســــــاب مهــــــارات مثــــــل تصــــــميم التجــــــارب واســــــتخدام أجهــــــزة القيــــــاس ولــــــيس ذلــــــك 
فحســــب بــــل ســــيتعلم الطالــــب مهــــارات إلاحصــــاء والتحليــــل وإعــــداد التقــــارير ولتحقيــــق كــــل ذلــــك تــــم 
تشـــكيل لجنـــة تطـــوير املعامـــل مـــن نخبـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الـــذين عملـــوا بجـــد علـــى تطـــوير 
جميع املعامل بحيث يكون فيها الطالب نش  ويقوم بالبحـث والتقصـ ي وتصـميم التجربـة والقيـاس 

 .وكتابة التقارير  وتقليص دور ألاساتذة لإلشراف والتقويم فق 
 .والجدول التالي يعرض مصفوفة املخرجات ملعامل الفيزياء



 معامل القسم

 32                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 
يوجـــــد لـــــدينا تـــــالث معامـــــل تخـــــدم الطـــــالب فـــــي مرحلـــــة البكـــــالوريوس لجميـــــع مقـــــررات القســـــم      

 املعمــل ألاول يخــدم طالبــات املســتوى الســادس مقــرر الكترونيــات واملســتوى الثالــث مقــرر فيزيــاء 
ـــة  طالبــــــات 'واملعمـــــل الثـــــاني يخـــــدم طالبـــــات املســــــتوى الســـــابع مقـــــرر فيزيـــــاء عملـــــي متقـــــدم و 2عامــ

 املعمل الثالث يخدم طالبات السنة التحضيرية مقرر 3املستوى الرابع مقرر فيزياء عامة 
ً
  وأخيرا

 .1عامةفيزياء 
 

 2معمل 
 

هـــذا املعمـــل بطالبـــات املســـتوى الثالـــث والســـادس مـــن قســـم الفيزيـــاء وتعطـــ  فيـــه تجـــارب ةهـــتم    
 .و الكترونيات 2مقرر فيزياء 

 
 

  هداف
 

والكترونيــات انطالقــا مــن إجــراء  2إلــى توضــيح املفــاهيم النظريــة ملقــرري فيزيــاء  2معمــل ةهــدف     
 .وتحليل بعض التجارب ألاساسية في مجال  الكهربية والالكترونيات
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 التياج 
 

 :يحتوي على التجارب التالية 2الجانب التطبيقي ملقرر فيزياء 
قانون أوم 
توصيل املقاومات على المسلسل وعلى التوالي 
شحن وتفريغ املكثف 
قوانين كيرشوف 
املجال املغناطيس ي لتيار يمر من ملف اسطواني 
الحث الذاتي 
 الرنين في الدوائرRLC 
الحث املغناطيس ي 
الجانب التطبيقي ملقرر الكترونيات يحتوي على التجارب التالية: 
القوانين العامة للشبكات الكهربية 
 الدايودخواص 
 لتوليد التيار املستمر من التيار املتردد الدايوداستعمال 
 لتنظيم الجهد دايودزينر استعمال 
 القطبية بتوصيل القاعدة املشتركة الترانزيستورتنا يخواص 
 تنا ي القطبية بتوصيل الباعث املشترك لترانزيستور تثبيت نقطة المشغيل 
استعمال الترانزستور تنا ي القطبية بتوصيل الباعث املشترك كمكبر لإلشارات الصغيرة 
 العمليات تطبيقات مكبر. 

 معامل القسم
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 34                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 3معمل 
 

 .يخدم هذا املعمل طالبات املستوى الرابع واملستوى السابع في قسم الفيزياء
 
 

 قهداف
 

كمــــا أنــــه  يخــــدم طالبــــات املســــتوى   3هــــذا املعمــــل ألاشــــغال التطبيقيــــة ملقــــرر فيزيــــاء يغطــــي       
واختبـار يحتوي املعمل علـى العديـد مـن التجـارب التـي تسـاعد فـي فهـم . الرابع بقسم الرياضيات

التطبيقــــات الخاصــــة بــــاالهتزازات بــــدءا مــــن أبســــ  حركــــة متذبذبــــة متمثلــــة فــــي البنــــدول بعــــض 
 . املخمدةو غير  املخمدةالزنبرك و الاهتزازات  -البسي   و مرورا بنظام الكتلة

الفيزيــاء يقــدم سلسـلة مــن التجـارب ألاساســية فـي مختلــف ميـادين ذلــك  املعمـل وعـالوة علـى      
باإلضـــافة إلـــى ذلـــك يمكـــن انجـــاز . أدنـــاو  ويخـــدم مقـــرر فيزيـــاء عملـــي متقـــدم  علـــى النحـــو املبـــين 

مشـــاريع خاصـــة تفىـــ ي إلـــى تجـــارب جديـــدة للمعمـــل ويكـــون  ذلـــك  تحـــت إشـــراف أحـــد أعضـــاء 
 .هيئة التدريس ومن قبل الطالبات املؤهالت بشكل مناسب



 35                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

  

 4ايزياء   معمل 
 

 .يخدم هذا املعمل طالبات املستوى  ألاول في قسم الفيزياء
 

 
 قهداف

 
وقـــد تـــم تصـــميم هـــذو التجـــارب . 1يحتـــوي هـــذا املعمـــل التجـــارب املعمليـــة  ملقـــرر فيزيـــاء عامـــة 

للطالبــات الجديــدات بحيــث تــتمكن  الطالبــة مــن اكمســاب مهــارات اســتخدام ألاجهــزة والقيــام 
 .بالقياسات الفيزيائية  وتسجيل البيانات و تحليلها لغاية التحقق من القوانين املعروفة

 

 التياج 
 
  يشمل التطبيقات التالية 1الجانب التطبيقي ملقرر فيزياء عامة: 
املبادئ ألاساسية ملعمل الفيزياء 
ألاخطاء املعملية 
 تجربة اتزان القوى 
تجربه القصور الذاتي 
تجربة السقوط الحر للكرة 
 الاستاتيكيتجربة معامل الاحتكاك 
قانون نيوتن الثاني للحركة 
تجربة حفظ الطاقة 
تجربة قانون هوك 
تجربة ارخميدس 
تجربة اللزوجة 

 معامل القسم



 36                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

: عوج املعامل     
 

   معمل  ب ا             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  2معمل ايزياء                   
 
 
 
 
 
 
 

  4ايزياء   معمل 

 معامل القسم
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 الجنننرد املصوج ملعامل الفيزياء 



 قسم الفيزياء 

 39                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 2معمل ايننننزيننننناء    



 قسم الفيزياء 

 40                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 2 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل 

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

1 

 هـ1437 شركة الحربي 6 دايود زينر التيار

2 

 هـ1437 شركة الحربي 6 دايود زينر الجهد

3 

استخدام الدايود 

 كمقوم للتيار

 هـ1437 شركة الحربي 6

4 

رسم املنحنيات 
املميزة بطريقة 

 القاعدة مشتركة

 هـ1437 شركة الحربي 6

5 

 هـ1437 شركة الحربي 6 الدوائر التكاملية
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 2 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل 

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

6 

 املميزاملس نى 

 ال سا يةللوعلة 

 هن1437 شر ة الحرعي 6

7 

دجاية  واص 

الت ملم 

للترانزيتوجبقريقة 

 الباع  م ترك

 هن1437 شر ة الحرعي 6

8 

 ممل ر

الترانزيتوجمتصل 

بقريقة باع  

 م ترك

 هن1437 شر ة الحرعي 6

9 

القوانيب العامة 

للداجاه الملهربية 

 قانوب  يفنب

 هن1437 شر ة الحرعي 6

10 

القوانيب العامة 

للداجاه الملهربية 

 قانوب الترا ر

 هن1437 شر ة الحرعي 6



 قسم الفيزياء 

 42                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 2 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل 

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

11 

 هن1418 الهيئك امللمليك 8 الح  الكا ي

12 

للبية من  18  يرشوف الجهود

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

13 

للبية من  18  يرشوف التياج

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

14 

شحن و تفراغ 

 اململ ف

للبية من  18

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

15 

 هن1418 الهيئك امللمليك 6 القسقرة املترية
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 2 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل 

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوردة العدد الصورة

تاجيخ 

 التوجيد

16 

للبية من  18 امليال املوساليس  

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

17 

توعيل املقاوماه 

 عل  التوازي 

للبية من  18

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

18 

توعيل املقاوماه 

 عل  التوا  

للبية من  18

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

19 

للبية من  18 قانوب أوم

 موقت أمازوب

-هن 1434

 هن1436

20 

امليال املوساليس   

 مللف لولب 

 هن1418 الهيئك امللمليك 8
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 2 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل 

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوردة العدد الصورة

تاريخ 

 التوريد

21 

 هن1418 الهيئك امللمليك   الح  املوساليس   
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 3معمل ايننننزيننننناء    
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 3بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

1 

 x-rayتيربة 

 تأ ير  مبتوب 

 هن1418 الهيئة امللملية 2

 هن1437 شر ة الحرعي 1

2 

تيربة ميلد مت 

 ملحقاتك

شر ة الحرعي  4

للم روعاه 

 التعليمية

 هن1433

3 

تيربة اعتماد 

املقومك عل  دجةة 

 الحراجة
املوعليك )  

 (الملهربيك 

شر ة الحرعي  3

للم روعاه 

 التعليمية

 هن1433

4 

تيربة الظاهرة 

 الملهرو و يك

شر ة الحرعي  4

للم روعاه 

 التعليمية

 هن1433

5 

تيربة املوةاه 

 القوليك

شر ة الحرعي  3

للم روعاه 

 التعليمية

 هن1433
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 3بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

6 

تيربة املوةاه 

 املستعر ك

شر ة الحرعي  3

للم روعاه 

 التعليمية

 هن1433

7 

 هن1418 الهيئة امللملية 9  ةايير ةهازعداد

 هن1418 الهيئة امللملية 6

8 

تيربة ةهاز 

 مايلملسوب 

 هن1418 الهيئة امللملية 3

 هن1437 شر ة الحرعي 4

9 

تيربة البسدول 

 البسيط

 هن1418 الهيئة امللملية 7

 هن1418 الهيئة امللملية 7
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 3بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

10 

 هـ1418 الهيئة امللكية 6 تجربة قانون هوك

11 

 هـ1418 الهيئة امللكية 3   ميلكان جهاز تجربة 

 هـ1437 شركة الحربي  3

12 

شركة املهندسون  2 تجربة اتر هول 

العرب لألجهزة 

والتجهيزات 

 املعملية

 هـ1433

13 

تجربة حوض 

 الامواا

 هـ1418 الهيئة امللكية 12

 هـ1437 شركة الحربي  4
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 3بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

14 

 تجربة قياس نسبة

الالكترون  شحنة

 e/mالى كتلته 

 هـ1437 شركة الحربي  2

15 

تجربة اللف املغزلي 

 لاللكترون 

 هـ1437 شركة الحربي  2

16 

تجربة حيود 

 الالكترونات

 هـ1437 شركة الحربي  3

17 

 هـ1437 شركة الحربي  3 تجربة بوهر 

18 

 هـ1437 شركة الحربي  2 تجربة زيمان
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 3بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

19 

تجربة العدسات 

 واملرايا

 هـ1437 شركة الحربي  6

20 

تجربة الرنين في 

 الاعمدو الهوائيه

 هـ1418 الهيئة امللكية 21

21 

تجربة حيود 

 الضوء

 هـ1437 شركة الحربي  4

22 

تجربة البندول 

 املركب

 هـ1418 الهيئة امللكية 6
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 4معمل ايننننزيننننناء    
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 52                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 4بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

1 

تيربة قانوب 

 نيوتن ال اني 

شر ة نيم  9

الجزيرة 

 للتيهيزاه

 هن1433

2 

تيربة القصوج 

 الكا ي

 هن1418 الهيئك امللمليك 12

3 

تيربة  ةهاز 

 السقوط الحر

شر ة نيم  3

الجزيرة 

 للتيهيزاه

 هن1433

4 

تيربة قانوب 

 حفظ القاقك

 هن1418 الهيئك امللمليك 6

5 

تيربة لاولة 

 القو  

 هن1418 الهيئك امللمليك 6
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 53                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 4بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

6 

 هن1418 امللمليك الهيئك 4 تيربة اج ميدل 

7 

 هن1418 الهيئة امللملية 3 تيربة قانوب بويل

8 

ةهاز تيربة 

 املقكوااه

 هن1418 الهيئة امللملية 6

9 

 هن1418 الهيئة امللملية 6 تيربة الحكااة

10 

تيربة معامل 

  حت اك 

 هن1437 شر ة الحرعي  8
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 54                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 4بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  

 م
ايم الجهاز أو 

  داة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

11 

 هن1437 شر ة الحرعي  6  اللزوةكتيربة 
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 56                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 معمل قب ا 





 معمل قب ا 

 58                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 
هــــــذا املعمــــــل البــــــاحثين مــــــن طالبــــــات دراســــــات عليــــــا أو أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس أو مــــــن فــــــي يخــــــدم      

يعتبر هذا املختبر نقطـة لقـاء بـين طـالب الدراسـات العليـا و أعضـاء . هـ 1434إنشاؤو عام   تم حكمهم
هيئــة التــدريس فــي مجــال فيزيــاء املــواد  الكيميــاء وعلــوم املــواد بمــا يــوفر بيئــة بحثيــة تعاونيــة وهــو مــن 
املعامل التي تضاهي املعامل املحلية و الدولية من حيث التجهيزات والكوادر املتدربة تدريب عـالي علـى 

 .تشغيل ألاجهزة
يتكـــون معمـــل ألابحـــاث مـــن مجموعـــة مـــن ألاجهـــزة والتقنيـــات التـــي تخـــدم مجـــال علـــوم املـــواد وخاصـــة 

 .تكنولوجيا النانو
 

 :اتي يحتوي عليها املعملألاجهزة 
 أجهزة التحليل و القياس مثلDSC  TGA  FTIR  UV-Vis. 
جهاز الشد امليكانيكي 
أجهزة تستخدم في تحضير املواد. 
  

 قهداف
 

تقديم خدمات بحثية ذات جودة عالية للباحثين في مجال علوم املواد. 
 تعزيز وتطوير أساسيات وتطبيقيات البحث العلمي في مجال علوم املواد متناهية الصغر. 
  دعم املشاريع البحثية الجارية عن طريق تقديم املساعدة اللوجسمية والقياسات والاسمشارات

 .العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتدريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

 التقبيقاه
 

ـــي تســــتخدم فــــي مجــــاالت تخــــزين الطاقــــة  واملــــواد للمســــتلزمات       تطــــوير وتصــــنيع املــــواد املتقدمــــة التـ
 .الطبية
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 بياب بالجرد املصوج الخاص 
  ب ا بمعمل 
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 60                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

1 

جهاز التحليل 

الطيفي في مجال 

 املرئيه الاشعه

وفوق البنفسجية 

uv-vis 

 م 2014 دار الزهراوي  1

2 

جهاز طيف الاشعه 

 تحت الحمراء 

 م 2014 دار الزهراوي  1

3 

جهازالتحليل 

 الوزني الحراري 

TGA 

 م 2014 دار الزهراوي  1

4 

جهازاملاسح 

 التفاضلي الحراري 

DSC 

 م 2014 دار الزهراوي  1

 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  ب ا 
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 61                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

5 

جهاز الشد 

 امليكانيكي 

شركة الحربي  1

للمشروعات 

التعليمية 

والخدمات 

 الاعالمية 

 م2013

6 

شركة عبد  DMA 1جهاز 

الرحمن 

القصيبي 

للتجارو 

 العامة 

29/12/

 هـ1435

7 

شركة الحربي  1 ميزان رقمي

للمشروعات 

التعليمية 

والخدمات 

 الاعالمية

 م2013

8 

 م 2014 دار الزهراوي  1 مكبس كبسوالت

 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  ب ا 
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 62                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

9 

شركة عبد  1 مكبس 

الرحمن 

القصيبي 

للتجارو 

 العامة 

29/12/

 هـ1435

10 

 هـ1418 الهيئة امللكية 1 مكبس

11 

Uv flood curing 

lamp 

,(type:dymax , 

model : ece 

5000). 

شركة البحاتة  1

للتجهيزات 

الطبيه 

 والعلميه 

30/1/1

 هـ437

12 

Uv light – curing 

lamp system 

(dymaxpn 38605 

) 

شركة البحاتة  1

للتجهيزات 

الطبيه 

 والعلميه 

30/1/1

 هـ437

 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  ب ا 
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 63                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

13 

Ultrasound mixer 

( type hielsoher , 

Germany , model 

up 400s with 

h22 in sb1 – 16 ) 

شركة البحاتة  1

للتجهيزات 

الطبيه 

 والعلميه 

30/1/1

 هـ437

14 

Overhead stirrers 

rwII basic lab egg 

( type Ika ) 

شركة البحاتة  1

للتجهيزات 

الطبيه 

 والعلميه 

30/1/1

 هـ437

15 

Labstrong fi – 

streem III glass 

water  

شركة البحاتة  1

للتجهيزات 

الطبيه 

 والعلميه 

30/1/1

 هـ437

16 

 هـ1418 الهيئة امللكية 1 جهاز التقطير

 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  ب ا 
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 64                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

 م
اسم الجهاز أو 

 الاداة
 الجهة املوجدة العدد الصوجة

تاجيخ 

 التوجيد

17 

حمام ما ي 

 للمسخين

 هـ1418 الهيئة امللكية 1

18 

LCR 

Impedance 

Analyzer 

شركة عالم  1

 التعاون 

 هـ1437

19 

ELEctrometer/HI

GH Resistance 

Meter  

شركة عالم  1

 التعاون 

 هـ1437

 بياب بالجرد املصوج الخاص بمعمل  ب ا 
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 ينطبق دائما  

 ينطبق غالبا  
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 ال ينطبق

  م شراه  داء لقسم الفيزياء

 متويط جض ى املستفيدين عن مخرةاه ال رنامج
(Average  Satisfy of steak holders of 

program outcomes 

 65                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء



 قسم الفيزياء 

 66                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء

  م شراه  داء لقسم الفيزياء



  م شراه  داء لقسم الفيزياء

 67                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء



 مد  جض ى القالباه عن تقبيق قعلاء  يتراتييياه التدجاه 

 املقرجاه التخصصية لل رنامجمد  جض ى القالباه عن 

 68                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء



2014 2013 

2015 

 املعراية م شراه قداء ملد  تمملن القالباه من املهاجاه 
 املا ية يسواه لل رنامج لل ذ  

 املقرجاه التربوية لل رنامجمد  جض ى القالباه عن 

 69                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء



2015 

2013 

2014 

2012 

 السفهم شراه قداء ملد  تمملن القالباه من املهاجاه 
 حر ية لل رنامج لاجعت يسواه املا ية 

2013 

2104 2015 

2012 

 التواعلم شراه قداء ملد  تمملن القالباه من املهاجاه 
 لل رنامج ألجعت يسواه املا ية 

 70                   كلية التربية بالجبيل   دليل املهام لقسم الفيزياء





 قيم م
املسمع 
 الوظيفي

 ت ويلة cisco ال ريد  لملتروني
/ املبنى
جقم 

 اململتر

1 
دال ل محمد الامين 

 الشنقيطي 
استاذ مساعد 

 (عميدة الكلية)
dalshangite@uod.edu.sa 38555 300 إلادارة  

 nkalsaleem@uod.edu.sa 38639 315 17 محاضر نوف خليفة أحمد السليم  2
 amalngmsh@uod.edu.sa 8636 403 93 محاضر النغموشعا شة محمد  3
 aialgarni@uod.edu.sa 38738 315 17 سكرتيرة أمل عيس ى سابر القرني  4

 mmadani@uod.edu.sa 38630 211 استاذ مشارك محمد مدني محمد مدني 5
/  الشبكة

2 

 azitouni@uod.edu.sa 38558 212 أستاذ مشارك عبدالكريم الزيتوني. د 6
/  الشبكة
 2مكتب 

 abfradi@uod.edu.sa .... 208 أستاذ مساعد أحمد محمد الصالح فرادي 7
 الشبكة
مكتب 

19 

8 
عايدة محمد الصغير محمد 

 منصور 
 aelsagher@uod.edu.sa 38632 407 136 A استاذ مساعد

9 
غادة اسحق حسن . د 

 عميرة
 aiameereh@ud.edu.sa  38714 403 93 استاذ مساعد

 hsrefai@uod.edu.sa --- 403 93 استاذ مساعد حنان صابر رفاعى محمد/د 10

11 
هند معيض دليم 

 القحطاني
 93 403 ال يوجد halqahtani@uod.edu.sa محاضر

12 
فوزية صويان مسعود .م

 الهاجري 
 fsalhajri@uod.edu.sa 38634 403 93 محاضر

 ebSaeed@uod.edu.sa 38650 403 93 محاضر ابتهال بشري يوسف سعيد  13

 amalmaimouni@uod.edu.sa 38645 403 93 معيد   امليمونيمحمد أشواق  14

 ayalfahad@ud.edu.sa - 403 93 محاضر عهود يوسف  الفهد 15
 ahdaadi@uod.edu.sa - 403 93 محاضر عبير عبدو حدادي   16

17 
نوف جاسم احمد  

 البوعينين
 Njalbuainain@uod.edu.sa 38570 403 93 فنية مختبر

18 
نورو عبدالعزيز عبداملحسن 

 امللحم
 Naalmulhem@uod.edu.sa 38602 403 93 فنية مختبر

19 
عايشه حسن حمزة 

 البعيجي
 ahalbeaiji@uod.edu.sa 38550 403 93 فنية مختبر

 naalmubark@uod.edu.sa 38675 403 93 فنية مختبر نورو علي حسن ال مبارك 20

 ارقام تهمك 
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 تم ب مد هللا 



 قسم الفيزياءمهام دليل 
 الجبيل  -كلية التربية  

 هن1436/1437

fnqahtani 


