
 

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

 جامعة سلمان بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة عميد الكلية

تُعد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية اللبنة األساسية للجامعة التي انبثقت منها العديد من الكليات والعمادات  
أربعة أقسام وهي قسم علوم المختبرات الذي أصبح وكانت تضم هـ  1426فقد تأسست الكلية في عام . المساندة

لوم الحاسب اآللي الذي أصبج فيما بعد كلية هندسة وعلوم عفيما بعد كلية العلوم الطبية التطبيقية وقسم 
وشؤون الطالب الذي ، وقسم شؤون القبول والتسجيل الذي أصبح فيما بعد عمادة القبول والتسجيل ، الحاسب 

، ية اإلشراف على البرنامج الموحد للكليات الصحية لوكل للكأُ كما . ة شؤون الطالبأصبح فيما بعد عماد
  .وبرنامج السنة التحضيرية حتى تم إنشاء عمادة السنة التحضيرية

رضت نفسها على التي فً  والمستجداتلقد استطاعت الكلية على مدى السنوات الماضية أن تستوعب المتغيرات 
عدد من البرامج األكاديمية وانتقال برامج منها إلى  واستحداثل إعادة الهيكلة برامجها األكاديمية من خال

 ويعود الفضل في ذلك إلى هللا سبحانه وتعالى ثم إلى الجهود التي يبذلها األخوة. كليات أخرى في داخل الجامعة
مستمر لكي  في مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها بشكل الدءوبأعضاء هيئة التدريس من خالل العمل 

و حلالنطالق بها ن دءوبةوتشهد الكلية حالياً حركة ديناميكية . تتناسب مع حاجة سوق العمل لخريجي الكلية
وتحقيق االعتماد االكاديمي لبرامجها ، التميز في تجسيد استراتيجية الجامعة في بناء منظومة الجودة الشاملة 

  والوصول إلى الريادة العالمية بمشيئة هللا

بن  منحلية العلوم والدراسات اإلنسانية في ظل الدعم الذي تلقاه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرإن ك
العاصمي تسعى لكي تكون في مقدمة الكليات التي تعول عليها الجامعة في خدمة أبناء هذا الوطن ليس على دمحم 

وأن تحقق األهداف الطموحة التي ، بل على مستوى البحث العلمي وجودة النشر، مستوى التدريس فحسب 
وضعتها وزارة التعليم العالي للوصول بها للمكانة المرموقة التي تتمناها حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم 

كما تسعى ، الحرمين الشريفين وولي عهده األمين وسمو النائب الثاني التي ال تألوا جهدا في دعم هذا القطاع 
ف الكلية باستضافة رُ شتها بالمجتمع وذلك من خالل برنامج الكراسي البحثية حيث تً الكلية إلى توطيد عالق

  .كرسي سارة بنت راشد بن غنيم الستزراع النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية

عميد الكلية                                                                            

فرحان بن حسين الجعيدي . د                                                       
                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

المبنية ، هـ  22/8/1426م ب وتاريخ /  10363في الخرج بناء على الموافقة السامية رقم  أُنشئت كلية العلوم
 26/5/1426هـ في جلسته الثامنة والثالثين المنعقدة بتاريخ  8/38/1426 على قرار مجلس التعليم العالي رقم
ثم تغير مسماها إلى كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بموجب الموافقة ، هـ تحت مظلة جامعة الملك سعود 

 8/48/1428هـ المبنية على قرار مجلس التعليم العالي رقم  3/7/1429م ب و وتاريخ /  5151السامية رقم 
وقد تم ضم الكلية إلى جامعة الخرج في . هـ 27/12/1428في جلسته الثامنة واألربعين المنعقدة بتاريخ 

م ب /  7305هـ بعد صدور مرسوم ملكي رقم  1431/ 1430منتصف الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
دينة الرياض إلى جامعة هـ بإنشاء جامعة الخرج وتحويل جميع الكليات في جنوب م 3/9/1430وتاريخ 

مستقلة تحت مسمى جامعة الخرج والتي تغير مسماها إلى جامعة سلمان بن عبد العزيز بموجب األمر السامي 
  .هـ 12/10/1432وتاريخ  45388الكريم رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:الرؤية  

 التميز في العلوم األساسية  و اإلنسانية والشراكة المجتمعية

 

:الرسالة  

خريجين منافسين وإنتاج بحوث تسهم في خدمة المجتمع من خالل توفير برامج أكاديمية تتفق مع إعداد 
.المعايير المحلية و العالمية في بيئة أكاديمية محفزة وجاذبة  

 

:األهداف االستراتيجية  

.تطوير البرامج األكاديمية وفقا لمعايير الجودة و االعتماد األكاديمي  -1  

.سإعداد خريج مناف -2  

.استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين و المحافظة عليهم -3  

.استحداث برامج للدراسات العليا تخدم سوق العمل -4  

.تطوير منظومة البحث العلمي -5  

.إقامة شراكة فاعلة محليا وعالميا -6  

.رفع جودة العمل اإلداري و تطويره -7  

. ة الجودةتحقيق التطوير المستمر في تطبيق أدوات أنظم -8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األكاديمية والدرجات العلميةقسام األ  

والباقي يندرج تحت األقسام ، أربعة منها تندرج تحت األقسام العلمية ، يوجد ستة أقسام أكاديمية بالكلية 
 اإلنسانية

:األقسام العلمية  

 القسم الدرجة العلمية لغة التدريس

اإلنجليزية - العربية  ءالفيزيا البكالوريوس   

اإلنجليزية - العربية   الرياضيات البكالوريوس 

اإلنجليزية - العربية   الكيمياء البكالوريوس 

اإلنجليزية - العربية   األحياء البكالوريوس 

 

:األقسام اإلنسانية  

 البرنامج الدرجة العلمية لغة التدريس

 اللغة اإلنجليزية وآدابها البكالوريوس العربية

لقانونا البكالوريوس العربية  

 

:تصاالت الكليةا  

 المملكة العربية السعودية

  11942الرمز البريدي  – 83ص ب  –المدينة الجامعية  –الخرج 

:البريد اإللكتروني   

shum@sau.edu.sa 

  015888013/  015888000: هاتف

  015888001: فاكس

:موقع الكلية اإللكتروني  

http://www.sau.edu.sa/web/college/204  



 

 

 

 

 



 الخطة الدراسية

مقررات الثقافة وتشمل ية األساس الخطة الدراسية لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية تحتوي الجوانب المعرفية
مقررات التخصص ومقررات حرة في كل اإلنجليزية و ومقررات اللغة العربية ومقررات اللغة اإلسالمية

.التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية  

  

 وصف الخطة الدراسية للتخصصات العلمية:

  :متطلبات السنة التحضيرية للتخصصات العلمية) 1(

  )وحدة 31(يدرس الطالب في السنة التحضيرية المواد التالية 

*عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق  رقم ورمز المقرر اسم المقرر 

 3)3  ،1  ،0( ريض 1050 حساب التفاضل   

 3)2  ،2  ،0( نجم 1210 مهارات القراءة   

 3)2  ،2  ،0( نجم 1220 مهارات الكتابة   

 3)2  ،0  ،2( نجم 1230 مهارات االستماع والمحادثة   

  3)2  ،0  ،1( تقن 1400 مهارات الحاسب اآللي   

 2)2  ،0  ،0( دخل إلى الثقافة اإلسالميةالم  سلم 101   

 2)2  ،0  ،0( عرب 101 المهارات اللغوية   

 4)3  ،1  ،1( فيز 1010  )1(فيزياء عامة    

 3)3  ،1  ،0( ريض 1060 حساب التكامل   

 2)2  ،0  ،0( علم 1400 مهارات األتصال   

 3)2  ،0  ،1( نجم 1604 اللغة اإلنجليزية للتخصصات العلمية   

 31)25  ،7  ،5(  المجموع 

 

وفقاً للمادة األولى من الئحة  دقيقة 100الوحدة للتمارين والعملي تمثل ، دقيقة  50الوحدة النظرية تمثل *
 الدراسة واالختبارات والقواعد التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

 

 



  ):وحدة دراسية 8(المتبقية  متطلبات الجامعة) 2(

  :ة المقررات التاليةيقوم الطالب بدراس) 1- 2(

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 2)2  ،0  ،0( سلم 102 اإلسالم وبناء المجتمع   

 2)2  ،0  ،0( سلم 103 النظام االقتصادي في اإلسالم   

 2)2  ،0  ،0( سلم 104 أسس النظام السياسي في اإلسالم   

 2)2  ،0  ،0( يالتخرير العرب  عرب 103   

 

وحدة دراسية خالل المستويين  12يدرس الطالب  ):وحدة دراسية 12(مقررات اللغة اإلنجليزية ) 2- 2(
أما بالنسبة لمتطلب الجامعة من اللغة اإلنجليزية فيكتفي بما درسة ) السنة التحضيرية(الدراسيين األول والثاني 

).المستوى األول والثاني( الطالب خالل السنة التحصيرية لطالب األقسام العلمية  

):وحدات دراسية 6(مقررات حرة ) 3(  

ساعات معتمدة لتنمية طموحه أو مهاراته ويمكن  6 هيستطيع الطالب أن يختار مقررين أو أكثروبما مجموع 
.أن تكون هذة المقررات من خارج الكلية أو من داخلها بشرط استيفاء المتطلب السابق  

  ):صيفيال(التدريب الميداني ) 4(

من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريباً ميدانياً في مجال تخصصه بعد أن ينهي 
.وحدة دراسية معتمدة في تخصصه على أن يكون التدريب في جهة تعترف بها الكلية 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا: وصف الخطة الدراسية للتخصصات اإلنسانية

  ):وحدة دراسية 12(متطلبات الجامعة ) 1(

  :يقوم الطالب بدراسة المقررات التالية) 1- 1(

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 2)2  ،0  ،0( سلم 101 المدخل للثقافة الإلسالمية   

 2)2  ،0  ،0( سلم 102 اإلسالم وبناء المجتمع   

 2)2  ،0  ،0( سلم 103 النظام االقتصادي في اإلسالم   

 2)2  ،0  ،0( سلم 104 أسس النظام السياسي في اإلسالم   

 2)2  ،0  ،0( عرب 101 المهارات اللغوية   

 2)2  ،0  ،0( رير العربيحالت  عرب 103   

 

وحدات دراسية معتمدة خالل  9يدرس الطالب  ):وحدات دراسية 9(مقررات اللغة اإلنجليزية ) 2- 1(
لنسبة لمتطلب الجامعة من اللغة اإلنجليزية فيكتفي بما درسه المستوى الدراسي األول أما با

.الطالب خالل السنة التحضيرية كطالب الكلية  

 

  ):وحدة دراسية 14(الكلية للتخصصات اإلنسانية  تمتطلبا) 2(

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 3)2  ،2  ،0( نجم 1210 مهارات القراءة   

 3)2  ،2  ،0( نجم 1220 مهارات الكتابة   

 3)2  ،0  ،2( نجم 1230 مهارات االستماع والمحادثة   

 3)2  ،0  ،1( تقن 1400 مهارات الحاسب اآللي   

 2)2  ،0 0( علم 1400 مهارات االتصال   

 14)10  ،4  ،3(  مجموع الساعات 

 

 

 



):وحدات دراسية 6(مقررات حرة ) 3(  

ساعات معتمدة لتنمية طموحه أو مهاراته ويمكن  6 هوبما مجموعر تار مقررين أو أكثع الطالب أن يخيستطي
.أن تكون هذة المقررات من خارج الكلية أو من داخلها بشرط استيفاء المتطلب السابق  

 

):الصيفي(التدريب الميداني ) 4(  

 ً في مجال تخصصه بعد أن ينهي  من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريباً ميدانيا
.وحدة دراسية معتمدة في تخصصه على أن يكون التدريب في جهة تعترف بها الكلية 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 أقسام الكلية

األقسام العلمية: أوالً   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قسم الفيزياء

بن عبد العزيز وقد تم إنشاء قسم الفيزياء أحد أقسام كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة سلمان 
وبدأت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ، هـ  1426القسم مع نشأة الكلية في عام 

هـ وفي بداية الفصل الدراسي األول  1430هـ وكان القسم مختصاً بالطالب فقط حتى العام  1427-1428
ً  1431-1430من العام الجامعي  يقدم القسم برنامجه األكاديمي على امتداد . للطالبات هـ أصبح للقسم فرعا

أربع سنوات دراسية موزعا على ثمانية مستويات دراسية يمنح من خالله درجة البكالوريوس في 
يستطع الطالب المتخرج من قسم الفيزياء استكمال دراسته العليا وأن يؤدي دوراً متميزا في ، الفيزياء 

يسهام قسم الفيزياء في . لمنشأت العلمية والصناعية ذات الصلة بالفيزياءالبحث والتطوير والعمل في ا
تقديم مقررات الفيزياء ألقسام الكلية وبعض الكليات األخرى بالجامعة مثل كلية الهندسة وكلية هندسة 

  .وعلوم الحاسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



  :الرؤية

  .مجتمععلوم الفيزياء وتطبيقاتها بما يسهم في خدمة اللتميز فى ا

  

  :الرسالة

حتياجات سوق العمل في إليؤهل الخريج يتواكب مع تحديات العصر و  من التعليمعال توفير مستوي 
المجاالت التطبيقية لعلم الفيزياء والمساهمة في تنمية المجتمع من خالل توفير برامج أكاديمية محفزة 

  .وإنتاج بحوث إبداعية

  

  :األهداف

  .في فروع الفيزياء المختلفة علميةالتقاريرال المالحظة والتحليل وكتابةتنمية قدرة الطالب على  - 1

ختلف الجامعات داخل الفيزياء بم دراسته في برامج الدراسات العليا في مواصلةلعداد الطالب إ - 2
  .وخارجها  المملكة

في مجال  صوالخا حكومي بالقطاعين ال علميا لتلبية احتياجات سوق العملين مؤهلخريجين إعداد  - 3
  .الفيزياء

  .محليا وعالميا  األقسام األخرىولقسم افي التدريس  تشجيع التعاون العلمي بين أعضاء هيئة  - 4

    .العلمية والصناعية التي تواجهها لتنمية بالمملكة والمساهمة في حل المشكالتادعم برامج  - 5

  

  :الدرجة العلمية التي يمنحها القسم

  .ريوس العلوم في الفيزياءيمنح القسم درجة بكالو

  

  :اتصاالت القسم

  جامعة سلمان بن عبد العزيز: العنوان البريدي

  11942الخرج ،  83ص ب ، قسم الفيزياء ، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

  015888110: تليفون مكتب رئيس القسم

  tfahmy_5@yahoo.com:البريد اإللكتروني

 h�p://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-37: صفحة الويب

 



  :الخطة الدراسية بالقسم

 وصف الخطة الدراسية لقسم الفيزياء

وحدة دراسية لكي يتخرج خالل )  136( يجب أن يجتاز الطالب بنجاح 

  :ثمانية فصول دراسية علي النحو الموضح بالجدول التالي

  

  ت الحصول علي درجة البكالوريوس في الفيزياءمتطلبا

  

 136ينهي بنجاح  للحصول على درجة البكالوريوس في الفيزياء فانه يجب على الطالب أن
  :وحدة مقررة علي النحو الموضح بالجدول التالي

 المتطلبات
عدد 

 المقررات
عدد الوحدات 

 الدراسية
 مالحظات

ت إلى اإلرتقاء بمهارة الطالب في تهدف هذه المقررا 31 11 السنة التحضيرية
اللغة اإلنجليزية على محاور القراءة والكتابة واالستماع 
والتخاطب ورفع قدرتهم على التعبير بها بطالقة وأيضاً 

تأهيل الطالب لإلطالع دون عائق لغوي على كل ما 
هو جديد ومتطور في مجاالت التقنيات الحديثة ، كما 

مية الصلبة وذلك من خالل تهدف إلى بناء الخلفية العل
دراسة مقررات تخصصية في مجاالت الرياضيات 

 واإلحصاء والكيمياء والفيزياء والحاسوب

تهدف هذه المتطلبات إلى إمداد الطالب بالمفاهيم المهمة  8 4 متطلبات الجامعة المتبقية
في الثقافة اإلسالمية والمقدرة على التعبير الواضح 

إلنسان في اإلسالم والسياسات باللغة العربية وحقوق ا
المحلية والدولية ومعرفته للتاريخ الوطني وكذلك إلمامه 

 بمهارات التعلم والتفكير والبحث واالتصال

مقررات تخصصية 
 إجبارية من داخل القسم

تأصيل وتنمية المفاهيم والمعارف الخاصة بالتخصص  61 23
من خالل دراسة الطالب مقررات أساسية في 

م اإلرتقاء بالمستوى األكاديمي عن طريق التخصص ث
تحديد مسارات علمية ذات مقررات إجبارية وأخرى 

اختيارية تشكل مجموعة من التخصصات النادرة 
 والحيوية لكل قسم

مقررات تخصص 
 اختيارية من داخل القسم

5 15  

مقررات إجبارية من 
 خارج القسم

4 13  

مقررات اختيارية من خارج 
 القسم

1 2  



قررات اختيارية من خارج م
)حرة ( القسم    

  6 أو أكثر وبما مجموعة        يستطيع الطالب أن يختار مقررين 6 2

ويمكن أن تكون هذه . أو مهاراته  اتهلتنمية طموح معتمدة ساعات
المقررات من خارج الكلية أو داخل الكلية بشرط استيفاء المتطلب 

  .السابق

  136 50 المجموع

  

 

صيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس المقترحة وصف تف
  لتخصص الفيزياء

  )وحدة دراسية  31( نة التحضيرية متطلبات الس/ أوالً 

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

ريض 1050  - 3 حساب التفاضل 

نجم 1210  - 3 مهارات القراءة 

نجم 1220  - 3 مهارات الكتابة 

نجم 1230  - 3 مهارات االستماع والمحادثة 

تقن 1400  - 3 مهارات الحاسب اآللي 

فيز 1010 )1(فيزياء عامة    4 - 

ريض 1060  - 3 حساب التكامل 

علم1400  - 2 مهارات االتصال 

نجم 1604  - 3 اللغة اإلنجليزية للتخصصات العلمية 

سلم 101  - 2 المدخل للثقافة اإلسالمية 

عرب 101 اللغوية المهارات   2 - 

  31 مجموع الساعات

 

على الطالب أداء التدريب الميداني لمدة سبعة أسابيع كشرط أساسي للحصول على درجة * 

  .وحدة دراسية معتمدة من خطة القسم في جهة تعترف بها الكلية 95البكالوريوس بعد اجتياز 

  

  

  



     ثانياُ / متطلبات الجامعة المتبقية ( 8  وحدات دراسية ) :

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر

سلم 102 )0،0،  2(2 اإلسالم وبناء المجتمع   - 

سلم 103 )0،0،  2(2 النظام االقتصادي في اإلسالم   - 

سلم 104 )0،0،  2(2 أسس النظام السياسي في اإلسالم   - 

عرب103 )0،0،  2(2 التحرير العربي   - 

اتمجموع الساع  8  )8  ،0  ،0 (   

 

 ثالثاً / متطلبات القسم : 

 ( أ ) مقررات إجبارية من داخل القسم ( 61 وحدة دراسية ):

رقم ورمز 
مترافقمتطلب  متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر المقرر  

فيز 2110 )1(فيزياء البصريات    3 )3  ،1  ،0( فيز 1010    

فيز  2140 )1(يدية الميكانيكا التقل   3 )3  ،1  ،0( فيز 1010    

فيز 2190 فيز 1010  )2،  0،  0( 2 مختبر كهربية وضوء    

فيز  2210 )1(كهرومغناطيسية    3 )3  ،1  ،0( فيز 1010    

فيز 2230 )0، 1،  3( 3 فيزياء حديثه  فيز 1010    

فيز 2250 )2(فيزياء البصريات   3 )3  ،1  ،0( فيز 2110    

فيز  2410 كا الحراريةالدينامي   3 )3  ،1  ،0(  
ريض  1050فيز،  1010
ريض 1060،   

 

فيز 2930 )2،  0،  0( 2 مختبر البصريات  فيز 2110  فيز  2250   

فيز 3010 )1(الفيزياء الرياضية    3 )3  ،1  ،0( ريض 3320    

فيز  3020 )2(الفيزياء الرياضية    3 )3  ،1  ،0( فيز 3010    

فيز  3150 )2(يدية الميكانيكا  التقل   3 )3  ،1  ،0( فيز  2140    

فيز  3230 )2(كهرومغناطيسية    3 )3  ،1  ،0( فيز 2210    

فيز  3420 )1(الفيزياء اإلحصائية    3 )3  ،1  ،0( ريض 3320، فيز   2410    

فيز  3560 )1(ميكانيكا الكم    3 )3  ،1  ،0( ريض 3410    

فيز  3710 )1(فيزياء الجوامد    3 )3  ،1  ،0( فيز 3230فيز ،  1010  فيز 3560   

فيز  3920 )2،  0،   0( 2 مختبر الكهرومغناطيسية  فيز  2210  فيز  3230   

فيز  3950 )2،  0،  0( 2 مختبر الجوامد  فيز  3710    

فيز 4010 )0،  0،  1( 1 أخالقيات المهنة     

فيز  4050 )1،  1،  2( 3 الفيزياء الحاسوبية  فيز 3020    

فيز  4240 كترونيات التماثليةاإلل   3 )2  ،1  ،1( فيز  2210،  فيز  1010    

فيز  4560 )2(ميكانيكا الكم    3 )3  ،1  ،0( فيز  3560    

فيز  4960 )2،  0،   0( 2 مختبر فيزياء متقدم  فيز  3710    

فيز 4990 )2،  0، 0(2 مشروع التخرج   
فيز    3020، فيز 4560
فيز 2250، فيز  3230  

 

تمجموع الساعا  61 )47  ،16 ،14(    



 ( ب ) مقررات إجبارية من خارج القسم ( 13 وحدة دراسية ):

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر
كيم  2010 )0،  1،    3(4 كيمياء عامه    

ريض 2230 )0،  1،  3( 3 الجبر الخطى وهندسة تحليلية   
ريض 1050  
ريض 1060  

ريض 3320 اب التفاضل والتكامل المتعددحس   3 )3  ،1  ،0(  
ريض 1050  
ريض 1060  

ريض 3410  
المعادالت التفاضلية لطالب الفيزياء 

 والكيمياء
3 )3  ،1  ،0( ريض 3320   

)0،  3،  12( 13 مجموع الساعات   
 
 

 ( ج ) مقررات اختيارية من داخل القسم ( 15 وحدة دراسية )

:لقائمة التاليةيختار الطالب خمس مقررات من ا  

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر
فيز 4160 )0،  1،  3( 3 فيزياء الذرة  فيز 3560   
فيز 4190 )0،  1،  3( 3 فيزياء النانو  فيز  3420   
فيز 4220 )2(الفيزياء اإلحصائية    3 )3  ،1  ،0( فيز 3420   
فيز 4230 )0،  1،  3( 3 فيزياء البالزما  فيز 3560فيز  ،   3020   

فيز 4320 )0،  1،  3( 3 الفيزياء التجريبية   
  3230، فيز   3420، فيز  2250

 فيز
فيز 4330 )0،  1،  3( 3 اإللكترونيات الرقمية  فيز 4240   
فيز  4340 )0،  1،  3( 3 فيزياء النواة والجسيمات  فيز 4160   
فيز  4350 )0،  1،  3( 3 فيزياء الليزر وتطبيقاتها  فيز 2250   
فيز 4360 )0،  1،  3( 3 فيزياء اإلشعاع  فيز 4340   
فيز  4720 )2(فيزياء الجوامد    3 )3  ،1  ،0( فيز  4710   
فيز  4740 )0،  1،  3( 3 مقدمة في علم المواد  فيز  4710   
فيز  4750 )0،  1،  3( 3 فيزياء الطاقة الشمسية  فيز  4710فيز ،  4160   

فيز 4810  
فيزياء المواد الغير 

)0،  1،  3( 3 متبلورة فيز  4710   

فيز 4950 ةفيزياء حيوى   3)3 ،0 ،0( فيز 1010   
 

 

 ( د )  مقررات اختيارية من خارج القسم ( 2 وحدة دراسية )

:يختار الطالب مقرر واحد  من بين المقررين التاليين  

ب سابقمتطل عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر  

كيم 2170  
مبادئ  الكيمياء غير عضوية 

لطالب الفيزياء   
2 )2  ،0  ،0(  

فيز،  2210فيز، 2110فيز،  2410
كيم 2010  

كيم 2470  
مبادئ الكيمياء العضوية 

)0،  0،  2( 2 لطالب الفيزياء  
فيز،  2210فيز، 2110فيز،  2410

كيم 2010  
 



  )وحدات دراسية  6( مقررات حرة )  هـ ( 

ساعات معتمدة لتنمية طموحة أو  6ع الطالب أن يختار مقررين أو أكثر وبما مجموعة يستطي

ويمكن أن تكون هذه المقررات من خارج الكلية أو داخل الكلية بشرط استيفاء المتطلب . مهاراته

  .السابق

  

  : التخصص في القسم * 

ث يدرس مستويين حي –تخصص عام  –يتم قبول الطالب في البداية كطالب في كلية العلوم 

دراسيين موحدين لجميع الطالب وبعد اجتياز هما يتم قبوله في القسم حسب معدله ورغبته وفق 

  .شروط التخصيص التي يقرها مجلس الكلية

  

  ) : الصيفي (  التدريب الميداني *

ً في مجال  ً ميدانيا من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريبا

وحدة دراسية معتمدة في تخصصه على أن يكون التدريب في جهة  95عد أن ينهي تخصصه ب

  تعترف بها الكلية

 



 التوزيع المقترح لمقررات الخطة الدراسية حسب نظام المستويات 

 

 المستوي الدراسي األول :

الدراسية عدد الوحدات اسم المقرر رقم ورمز المقرر  متطلب سابق 

ريض 1050    )0 ,1,  3( 3 حساب التفاضل 

نجم 1210 )0،  2،  2( 3 مهارات القراءة    

نجم 1220 )0، 2،  2( 3 مهارات الكتابة    

نجم 1230 )2،  0،  2( 3 مهارات االستماع والمحادثة    

تقن 1400   3  )1 ، 0،  3( مهارات الحاسب اآللى 

   )3، 5، 12(15 مجموع الساعات

 

 المستوي الدراسي الثاني :

قرررقم ورمز الم الدراسية عدد الوحدات اسم المقرر   متطلب سابق 

سلم 101   2  ) 0، 0،  2( المدخل للثقافة اإلسالمية 

عرب101   2  ) 0، 0،  2( المهارات اللغوية 

فيز 1010 )1(فيزياء عامة    4 )3  ،1  ،1(   

ريض 1060 )0 ، 1،  3( 3 حساب التكامل    

علم 1400 االتصال مهارات   )2  ،0  ،0(  2  

نجم 1604    )1،  0،  2( 3 لغة إنجليزية علمية 

) 2،  2، 14( مجموع الساعات  16  

 

 المستوي الدراسي الثالث :

رقم ورمز 
 المقرر

الدراسية عدد الوحدات اسم المقرر  متطلب سابق 
متطلب  

 مرافق

كيم 2010 )1(كيمياء عامة    )3 ، 0 ،1(  4   

فيز  2110 )1(فيزياء البصريات    3 )3  ،1  ،0( فيز 1010    

فيز  2140 )1(الميكانيكا التقليدية    3 )3  ،1  ،0( فيز 1010    

فيز 2190 فيز 1010  )2،  0، 0( 2 مختبر كهربية وضوء    

فيز  2210 )1(كهرومغناطيسية    3 )3  ،1  ،0( فيز 1010    

ريض 2230 الجبر والهندسة التحليلية لطالب الفيزياء  
 واإلحصاء

3 )3  ،1  ،0(    

)2، 4،  15(  18 مجموع الساعات   

 



 المستوي الدراسي الرابع :

 متطلب مرافق متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر

فيز  2230 )0،  1،  3( 3 فيزياء حديثة  فيز  2210فيز ،  1010    

فيز 2250 )2( فيزياء البصريات   3 )3  ،1  ،0( فيز 2110    

فيز  2410 لديناميكا الحراريةا   3 )3  ،1  ،0(  
ريض ،  1050فيز،  1010

ريض 1060  
 

فيز 2930 )2،  0،  0( 2 مختبر البصريات  فيز 2110  فيز 2250   

ريض 3320 )3(حساب التفاضل والتكامل    3 )3  ،1  ،0( ريض 2200    

)0،  0،  2( 2 مقرر اختياري من خارج القسم   
فيز،  2210فيز، 2110

كيم 2010  
 

تطلب جامعةم   2 )2  ،0 ،0 (    

   ) 2، 4،  16( 18 مجموع الساعات

 

 المستوي الدراسي الخامس :

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

متطلب 
 مرافق

فيز 3010 )1(الفيزياء الرياضية    3 )3  ،1  ،0( ريض 3320    

فيز  3150 )2(الميكانيكا  التقليدية    3 )3 ، 1  ،0( فيز  2140    

فيز  3230 )2(كهرومغناطيسية    3 )3  ،1  ،0( فيز  2210    

ريض 3410 )0،  1،  3( 3 المعادالت التفاضلية لطالب الفيزياء  ريض 3320    

فيز  3920 )2،  0،  0( 2 مختبر الكهرومغناطيسية  فيز  2210  فيز  3230   

) 0، 0،  2( 2 متطلب جامعة     

   3 مقرر حر 

موع الساعاتمج  19 )17  ،4  ،2(   

 

 المستوي الدراسي السادس :

رقم ورمز 
 المقرر

الدراسية عدد الوحدات اسم المقرر  متطلب مرافق متطلب سابق 

فيز  3020 )2(الفيزياء الرياضية    3 )3  ،1  ،0( فيز 3010    

فيز  3420 )1(الفيزياء اإلحصائية    3 )3  ،1  ،0( ريض 3320،  فيز    2410    

فيز  3560 )1(ميكانيكا الكم    3 )3  ،1  ،0( ريض 3410    

فيز 3710 )1(فيزياء الجوامد    3 )3  ،1  ،0( فيز 3230فيز ،  1010  فيز 3560   

فيز  3950 )2،  0،  0( 2 مختبر الجوامد  فيز  3710    

   3 مقرر حر 

)2،  4،  15( 17 مجموع الساعات   

 

 

 

  

تـدريـب ميـدانـي : على الطالب أداء التدريب الميدانى لمدة سبعة أسابيع كشرط أساسى للحصول 

ترف بها وحدة دراسية معتمدة من خطة القسـم في جهة تع 95على درجة البكالوريوس بعد اجتياز 



  :المستوي الدراسي السابع

رمز رقم و
 المقرر

الدراسية الوحداتعدد  اسم المقرر  متطلب مرافق متطلب سابق 

فيز  4240 )1،  1،  2( 3 اإللكترونيات التماثلية  فيز  2210،  فيز  1010    

فيز  4560 )2(ميكانيكا الكم    3 )3  ،1  ،0( فيز  3560    

 
مقرر اختياري من داخل 

 القسم
3 )3  ،1  ،0(    

 
خل مقرر اختياري من دا

 القسم
3 )3  ،1  ،0(    

 
من داخل   مقرر اختيارى

 القسم
3 )3  ،1  ،0(    

)0،  0،  2( متطلب جامعة   2   

   )1، 5،  16( 17 مجموع الساعات

 
 

 المستوي الدراسي الثامن :

 

 
 

 

 

رقم ورمز 
 المقرر

الدراسية عدد الوحدات اسم المقرر مرافق متطلب متطلب سابق   

فيز 4010 ةأخالقيات المهن   1 )1   ،0  ،0(    

فيز  4050 )1،  1،  2( 3 الفيزياء الحاسوبية  فيز 3020    

فيز  4960 ) 2،  0، 0( 2 مختبر فيزياء متقدم  فيز  3710    

فيز 4990 )2،  0،   0( 2 مشروع التخرج   

فيز 2250  

فيز 3020  

فيز 3230  

فيز 4560  

 

)0،  1،  3( 3 مقرر اختياري من داخل القسم     

ختياري من داخل القسممقرر ا   3 )3   ،1  ،0(    

    ) 0 ،0 ، 2(  2 متطلب جامعة 

   ) 5،  3، 11( 16 مجموع الساعات



 قسم الرياضيات

حيث تم إنشاء القسم مع نشأة الكلية في عام ، يُعد قسم الرياضيات أحد أقدم وأكبر أقسام كلية العلوم 
ثم أصبحت ، هـ انضمت إلي جامعة الخرج  1430ي العام وف، هـ كإحدي كليات جامعة الملك سعود  1426

هـ إحدي كليات جامعة سلمان بن عبد العزيز ومنذ ذلك الحين يقدم القسم خدماته التدريسية  1432في عام 
. العداد كبيرة من الطالب والطالبات بمختلف كليات الجامعة حيث أن الرياضيات هي لغة العلوم التطبيقية

وفرع ، فرع للطالب في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالمدينة الجامعية : رعينيتألف القسم من ف
  .للطالبات يقع في كلية العلوم للطالبات في حي الفيصلية بالخرج

 –أستاذ (يضم القسم في عضويته نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الرتب العلمية 
الرياضيات البحتة (في العديد من تخصصات الرياضيات ) معيد –محاضر  –أستاذ مساعد  –أستاذ مشارك 

كما يساهم أعضاء هيئة التدريس بالقسم في اثراء البحث العلمي إذ ، ) الرياضيات التطبيقية والهندسية –
ليس هذا فحسب بل ، يقومون بنشر ابحاثهم العلمية في العديد من المجالت والدوريات العلمية المرموقة 

  .ا في التحكيم وتحرير بعض المجالت العلميةيشاركون ايض

، يقوم القسم بتدريس جميع مواد الرياضيات التى تتطلبها خطط أقسام كلية العلوم كالفيزياء والكيمياء 
وجميع مواد الرياضيات التى تتطلبها خطط بعض كليات الجامعة مثل كليات الهندسة وهندسة وعلوم 

  .األعمالالحاسب وكلية الصيدلة وكلية إدارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  :الرؤية

  .التميز في علم الرياضيات وتطبيقاته بما يسهم في خدمة المجتمع

  

  :الرسالة

توفير بيئة اكاديمية محفزة للتعليم في تخصصات الرياضيات المختلفة وتطبيقاتها وترسيخ القيم 
ً لل معايير المحلية اإلنسانية لدى الطالب لخلق كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل وفقا

  .والعالمية

  

  :األهداف

تخقيق الجودة في تعليم الرياضيات بما يتناسب مع تحديات وتغيرات العصر ومقارنةً مع  -1
  .البرامج التي تقدمها الجامعات المحلية والعالمية

تطوير التفكير المنطقي والتحليلي وزيادة مهارات وقدرات الطالب على حل المشاكل  – 2
  .ة انجاز الطالب في تعلم الرياضياتلضمان فاعلي

  .تأهيل الطالب لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا في الرياصيات – 3

  اعداد الطالب لاللتحاق بسوق العمل ليصبحوا مواطنين مسؤولين – 4

  .توفير االمكانيات المناسبة لتعليم وتعلم الرياضيات -5

  

  :الدرجة العلمية التي يمنحها القسم

  .درجة بكالوريوس العلوم في الرياضيات يمنح القسم

  

  :اتصاالت القسم

  جامعة سلمان بن عبد العزيز: العنوان البريدي

  11942الخرج ،  83ص ب ، قسم الرياضيات ، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

 

  



  الخطة الدراسية لقسم الرياضيات

  .مستويات دراسية وحدة دراسية لكي يتخرج خالل ثمانية 136يجب أن يجتاز الطالب 

  

  :متطلبات الخطة الدراسية لقسم الرياضيات

. وحدة دراسية 136يحصل الطالب على درجة البكالوريوس فى الرياضيات بعد أن يجتاز 

وتم تصميم الخطة الدراسية لطالب كلية العلوم والدراسات اإلنسانية لتحتوي على الجوانب 
  :المعرفية األساسية في كل من

 .لية في السنة التحضيريةالمقررات األو -1

 .الثقافة اإلسالمية -2

تقدم هذة المقررات بدءا من المستوى الثالث وحتى المستوى : مقررات التخصص -3
ويطرح في هذة المستويات مقررات تخصصية في فروع الرياضيات المختلفة ، الثامن 

وكذلك ، ) احصاء مع مقررات أخرى مساندة، رياضيات تطبيقية ، رياضيات بحتة (
مقررات عملية لتدريب الطالب على اجراء التطبيقات الرياضية واالحصائية واستنباط 

وقد بنيت الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في قسم الرياضيات . وتحليل النتائج
على أن يكون عدد الوحدات الدراسية الكلي مماثالً لما في أقسام الكلية األخرى 

ويبين التوزيع التالي . يرية مع المتطلبات األخرىوموزعة على متطلبات السنة التحض
 .تفاصيل الخطة الدراسية لقسم الرياضيات

 المتطلبات عدد المقررات عدد الوحدات الدراسية

 السنة التحضيرية 11 31

المتبقية متطلبات الجامعة 4 8  

 مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم 21 61

لقسممقررات اختيارية من داخل ا 5 15  

 مقررات إجبارية من خارج القسم 4 12

 مقررات اختيارية من خارج القسم 1 3

)حرة(مقررات اختيارية من خارج القسم  2 6  

 التدريب الميداني - -

 المجموع 48 136

 

 

 

 

 



الرياضياتوصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصص   

: عدد الوحدات الدارسية،  21: دد المقرراتع: (مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم) أ(

61(  

 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 رقم ورمز المقرر اسم المقرر

 ريض 2240 الجبر و الهندسة التحليلية ) 0،  1،  3(  3 ريض 1060
 ريض I 2250-الجبر الخطى ) 0،  1،  3(  3 ريض 2240

 ) 0،  1،  3(  3 ريض 1060
ائية وتطبيقات المتسلسالت الالنه

 حساب التفاضل والتكامل
 ريض 2311

 ريض II 3280-الجبر الخطى ) 0،  1،  3(  3 ريض 2250
 ريض 2290 الميكانيكا ) 0،  1،  3(  3 ريض 1060
 ريض 3320 حساب التفاضل و التكامل المتعدد ) 0،  1،  3(  3 ريض 2311

 ريض I 3330-ية عاديةمعادالت تفاضل ) 0،  1،  3(  3 ريض 2311+ريض  2250
 ريض II 3340-معادالت تفاضلية عادية ) 0،  1،  3(  3 ريض 3330+ريض  3320

 ريض 3350 تحليل المتجهات ) 0،  1،  3(  3 ريض 3320
 ريض 3370 التحليل العددي ) 0،  1،  3(  3 ريض 2311+ريض  2250

 ريض I 2450-الجبر المجرد ) 0،  1،  3(  3 ريض 2240
 2240+ ريض  3330+ريض  3320

 ريض
 ريض I 3460-التحليل الحقيقي ) 0،  1،  3(  3

 ريض 3510 حزم رياضية ) 0،  1،  2(  3 ريض 2301 +ريض 3330
 ريض 4350 التحليل المركب ) 0،  1،  3(  3 ريض 3330+ريض  3320

 ) 0،  1،  3(  3 ريض 3330+ريض  3320
مقدمة في المعادالت التفاضلية 

 الجزئية
 ريض 4360

 ريض 4430 مقدمةفي التوبولوجي ) 0،  1،  3(  3 ريض 3460
 ريض II 4450-الجبر المجرد ) 0،  1،  3(  3 ريض 2450
 ريض 4820 مشروع التخرج ) 0،  1،  2(  3 ريض 4430

 ) 1،  0،  3(  3 تقن 1400
  رياضيات حاسوبية

البرمجة المرئية للمسائل (
 )الرياضية

 ريض 2301

 ريض  I 2321 -رياضيات إكتوارية )0،   0،  3(  3 يضر 1060

) 0،  0،  1(  1 ريض 3460  ريض 4620 أخالقيات المهنة 

 61)61  ،18  ،1(  مجموع الساعات 

 

  ):12: عدد الوحدات الدارسية،  4: عدد المقررات: (مقررات إجبارية من خارج القسم) ب(

 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 رقم ورمز المقرر اسم المقرر

 احص 2010 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت ) 0،  1،  3(  3 ريض 1060
 احص 2040 الطرق اإلحصائية ) 0،  1،  3(  3 احص 2010
 احص 3280 حزمإحصائية ) 1،  0،  2(  3 احص 2040

 فيز 2180 )2(فيزياء عامة لطالب الرياضيات  ) 1،  0،  3(  3 فيز 1010
 12)11  ،2  ،2(  مجموع الساعات 



  ):15: عدد الوحدات الدارسية،  5: عدد المقررات: (مقررات اختيارية من داخل القسم) ج(

مقررات من المجموعتين اآلتيتين بحيث يختار مقررين من مجموعة وثالث مقررات من  5يختار الطالب 
  المجموعة االخرى

  المجموعة األولى

المقرراسم  عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق  رقم ورمز المقرر 

 ريض 3270 نظريةاألعداد ) 0،  1،  3(  3 ريض 2240
 ريض 4390 الهندسة التفاضلية ) 0،  1،  3(  3 ريض3330+ ريض 3320+ ريض 2250

 ريض 4420 مقدمة في التحليل الدالي ) 0،  1،  3(  3  ريض 3460+ ريض 3280
 ريض II 4470-التحليل الحقيقي ) 0،  1،  3(  3 ريض 3320+ ريض 3280+ ريض3460

 ريض 4520 حساب التغيرات ) 0،  1،  3(  3 ريض 3330+ ريض 3320
 ريض 4530 طرق األمثلية ) 0،  1،  3(  3 ريض3320+ ريض2250

 ريض II 3240-رياضيات إكتوارية ) 0،  1،  3(  3 ريض  2321

  

  المجموعة الثانية

لمقرراسم ا عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق  رقم ورمز المقرر 

 ريض 3260 البرمجة الرياضية ) 0،  1،  3(  3 ريض 2311 + ريض 2250
 ريض 4380 الديناميكا غير الخطية ) 0،  1،  3(  3 ريض 3330+ ريض 2250
 ريض 4400 ميكانيكا الموائع المتقدم ) 0،  1،  3(  3 ريض 4360+ ريض 2290
 ريض 4410 الميكانيكا الكالسيكية ) 0،  1،  3(  3 ريض 4360+ ريض 2290

 ريض 4480 مبادئ التحكم اآللي ) 0،  1،  3(  3 ريض3330+ريض3320+ريض2250
 ريض 4490 تطبيقات ميكانيكا االوساط المتصلة ) 0،  1،  3(  3 ريض4360+ريض2250

الطرق العددية لحل المعادالت  ) 0،  1،  3(  3 ريض 3370+ ريض 4360
 ةالتفاضليةالجزئي

 ريض 4500

 ريض 4540 الهندسة العددية ) 0،  1،  3(  3 ريض 3370+ ريض 3330+ ريض 2250
 ريض 4550 المويجات و معالجة االشارات ) 0،  1،  3(  3 ريض 4470

 ريض 4560 ديناميكا الجسم المتماسك ) 0،  1،  3(  3 ريض2290+ريض3330

  

  ):3: عدد الوحدات الدارسية،  1: رراتعدد المق: (مقررات اختيارية من خارج القسم) د(

  :يختار الطالب مقررواحد من بين المقررات التالية

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 نال 2510 أساسيات نظم قواعد البيانات ) 0،  1،  3(  3 ريض 2301
 عال2300 2البرمجة المرئية  ) 0،  1،  3(  3 ريض  2301

 فيز 2140 )1(ميكانيكا تقليدية  ) 0،  1،  3(  3 فيز 1010
 فيز  2230 فيزياء حديثة ) 0،  1،  3(  3 فيز 1010

 فيز 2410 ديناميكا حرارية ) 0،  1،  3(  3 ريض 1060+فيز  1010
1إحتماالت  ) 0،  1،  3(  3 احص 2040  احص 2150 

 

 

 



  ):وحدات دراسية 6(مقررات حرة ) هـ(

ساعات معتمدة لتنمية طموحة أو مهاراته  6 هع الطالب أن يختار مقررين أو أكثر وبما مجموعيستطي
  .ويمكن ان تكون هذة المقررات من خارج الكلية أو داخل الكلية بشرط استيفاء المتطلب السابق

  

  ):الصيفي(التدريب الميداني ) و(

تدريباً لمدة سبعة أسابيع في مجال من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب 
وحدة دراسية معتمدة في تخصصه على أن يكون التدريب في جهة تعترف بها  95تخصصة بعد أن ينهي 

  .الكلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

  المستوى الثالث

 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 اسم المقرر

رقم ورمز 
مقررال  

)0، 1، 3(3 ريض 1060  
المتسلسالت الالنهائية وتطبيقات حساب التفاضل 

 والتكامل
 ريض 2311

)0، 1، 3(3 ريض 1060 ريض 2240 الجبر والهندسةالتحليلية   

)0، 1، 3(3 ريض 1060 احص 2010 مبادئ اإلحصاءواالحتماالت   

)1، 0، 3(3 فيز 1010  يزف 2180 )2(فيزياء عامة لطالب الرياضيات  

 )0، 1، 3(3 تقن 1400
البرمجة المرئية للمسائل (رياضيات حاسوبية 

 )الرياضية
 ريض 2301

 سلم 102 متطلب جامعة )0، 0، 2(2 

 مجموع الساعات )1،  4،  17(17 

  

  المستوى الرابع

 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 اسم المقرر

رقم ورمز 
 المقرر

 احص 2040 ائيةالطرق اإلحص )0، 1، 3(3 احص 2010

ريض I 2250-الجبر الخطى )0، 1، 3(3 ريض 2240  

 ريض I 2321 -رياضيات إكتوارية )0، 0، 3(3 ريض 1060

ريض I 2450-الجبر المجرد )0، 1، 3(3 ريض2240  

)0، 1، 3(3 ريض 1060  ريض 2290 الميكانيكا 

 سلم 103 متطلب جامعة )0، 0، 2(2 

 مجموع الساعات )0،  4،  17(17 

  

  المستوى الخامس

 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 اسم المقرر

رقم ورمز 
 المقرر

 ريض II 3280-الجبر الخطى )0، 1، 3(3 ريض2250

)0،  1،  3(3 ريض2311 ريض 3320 حساب التفاضل و التكامل المتعدد   

+ ريض 2250
 ريض2311

3)3  ،1  ،0( ريض I 3330-معادالت تفاضلية عادية   

)0،  1،  3(3 ريض2311+ ريض2250 ريض 3370 التحليل العددي   

 احص 3280 حزم إحصائية )0،  1،  2(3 احص 2040

 سلم 104 متطلب جامعة ) 0،  0،  2( 2 

 مجموع الساعات )0،  5،  16(17 

  



  المستوى السادس

 اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
رقم ورمز 

 المقرر

)0، 1، 3(3 ريض3330+ ريض3320 ريض II 3340-معادالت تفاضلية عادية   

 ريض 3350 تحليل المتجهات )0، 1، 3(3 ريض 3320

 ريض3220+ ريض  2240
 ريض3330+

 ريض I 3460-التحليل الحقيقي )0، 1، 3(3

)0، 1، 2(3  ريض 2301+  ريض3330 ريض 3510 حزم رياضيه   

  مقرر حر )0، 1، 3(3 

  داخل القسممقرر اختياري من  )0، 1، 3(3 

 مجموع الساعات )0،  6،  17(18 

  

  المستوى السابع

 اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
رقم ورمز 

 المقرر

 )0، 1، 3(3 ريض3330+  ريض3320
مقدمة في المعادالت التفاضلية 

 الجزئية
 ريض 4360

 ريض 4430 مقدمة في التوبولوجي )0، 1، 3(3 ريض3460
 ريض II  4450-الجبر المجرد )0، 1، 3(3 ريض 2450

  مقرر اختياري من داخل القسم )0، 1، 3(3  

  مقرر اختياري من خارج القسم )0، 1، 3(3 

  مقررحر )0، 1، 3(3 

 مجموع الساعات )0،  6،  18(18 
  

  المستوى الثامن

 اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
رقم ورمز 

 المقرر

 ريض 4820 مشروع التخرج )0، 1، 2(3 ريض4430
 ريض 4350 التحليل المركب )0، 1، 3(3 ريض3330+  ريض3320

  مقرر اختياري من داخل القسم )0،  1،  3(3 
  مقرر اختياري من داخل القسم )0،  1،  3(3 
  مقرر اختياري من داخل القسم )0،  1،  3(3 
 عرب 103  متطلب جامعة  )0،  0،  2(2 

 ريض 4620 أخالقيات المهنة )0، 0،  1(1 ضري 3460
 مجموع الساعات )0،  5،  17(18 

 

 

 



  الكيمياءقسم 

يعد علم الكيمياء علما إسالميا عربيا اسما وفعال؛ و علم الكيمياء هو العلم الذي يُعنى بدراسة يعد علم الكيمياء علما إسالميا عربيا اسما وفعال؛ و علم الكيمياء هو العلم الذي يُعنى بدراسة 
صات صات طبيعة المادة وتركيبها وما يتناولها من تغيرات و يعتبر تخصص الكيمياء من أهم التخصطبيعة المادة وتركيبها وما يتناولها من تغيرات و يعتبر تخصص الكيمياء من أهم التخص

العلمية حيث ال توجد كلية علوم ال تحتوي على قسم الكيمياء أو قسم الكيمياء الحيوية أو قسم العلمية حيث ال توجد كلية علوم ال تحتوي على قسم الكيمياء أو قسم الكيمياء الحيوية أو قسم 
الكيمياء التطبيقية أو أقسام مزدوجة للكيمياء مع تخصصات أخري مثل الفيزياء أو النبات أو الكيمياء التطبيقية أو أقسام مزدوجة للكيمياء مع تخصصات أخري مثل الفيزياء أو النبات أو 

ور ور ولهذا عملت كلية العلوم والدراسات اإلنسانية منذ صدولهذا عملت كلية العلوم والدراسات اإلنسانية منذ صد. . الحيوان أو الجيولوجيا و غيرهاالحيوان أو الجيولوجيا و غيرها
هـ  هـ    14321432//1010//2020المنعقدة بتاريخ المنعقدة بتاريخ ) ) السادسة والستينالسادسة والستين((توصية مجلس التعليم العالي في جلسته توصية مجلس التعليم العالي في جلسته 

بالموافقة على اعادة هيكلة بعض أقسام كليات جامعة سلمان بن عبد العزيز، إلى إنشاء قسم شامل بالموافقة على اعادة هيكلة بعض أقسام كليات جامعة سلمان بن عبد العزيز، إلى إنشاء قسم شامل 

يتمتع يتمتع ذا برنامج أكاديمي حديث متكامل يتسع لكل القدرات والمواهب و أيضا ذا صبغة تكنولوجية ذا برنامج أكاديمي حديث متكامل يتسع لكل القدرات والمواهب و أيضا ذا صبغة تكنولوجية 
بجاذبية للطلبة ويعمل على تنمية قدراتهم الذاتية وإكسابهم بعض الخبرات والمهارات الفنية بجاذبية للطلبة ويعمل على تنمية قدراتهم الذاتية وإكسابهم بعض الخبرات والمهارات الفنية 

مثل كلية مثل كلية ((كما أن القسم يخدم جميع الكليات الجامعية في المحافظة كما أن القسم يخدم جميع الكليات الجامعية في المحافظة .  .  والكيميائية والصناعيةوالكيميائية والصناعية
القريب القريب وسيتم بمشيئة هللا في وسيتم بمشيئة هللا في ) ) الهندسة ، كلية هندسة وعلوم الحاسب و كليات العلوم الصحية الهندسة ، كلية هندسة وعلوم الحاسب و كليات العلوم الصحية 

   ..العاجل انشاء عدد من المختبرات العلمية والكيميائية تستخدم لألبحاث وللتدريسالعاجل انشاء عدد من المختبرات العلمية والكيميائية تستخدم لألبحاث وللتدريس

  

  

  

  



  ::الرؤيةالرؤية

  ..مع ترسيخ وتطوير املنهجية العلمية واملهنية يف جمال الكيمياءمع ترسيخ وتطوير املنهجية العلمية واملهنية يف جمال الكيمياء  التميز يف جمال علم الكيمياءالتميز يف جمال علم الكيمياء  

  ::الرسالةالرسالة

  .  علمياً ومهنياً يف جمال علم الكيمياءعلمياً ومهنياً يف جمال علم الكيمياءتأهيل الكوادر املتخصصة تأهيل الكوادر املتخصصة املسامهة يف التنمية الوطنية عن طريق املسامهة يف التنمية الوطنية عن طريق    

  ::األهدافاألهداف

إكساب الطلبة املعارف واملهارات يف جمايل الكيمياء البحتة والتطبيقية إكساب الطلبة املعارف واملهارات يف جمايل الكيمياء البحتة والتطبيقية   --  ••

  ..مبا يواكب التقدم العلميمبا يواكب التقدم العلمي

إعداد الكفاءات الوطنية و املؤهلة علميًا لتلبية احتياجات خطط التنمية إعداد الكفاءات الوطنية و املؤهلة علميًا لتلبية احتياجات خطط التنمية     ••

  ..والتعليم والصناعة يف اململكةوالتعليم والصناعة يف اململكة

  ..علمية األكادميية والتطبيقية اليت ختدم ا�تمع والبيئةعلمية األكادميية والتطبيقية اليت ختدم ا�تمع والبيئةإجراء البحوث الإجراء البحوث ال  ••

تشجيع البحث العلمي بتعزيز التواصل مع املؤسسات البحثية داخل تشجيع البحث العلمي بتعزيز التواصل مع املؤسسات البحثية داخل     ••

  ..اململكة وخارجهااململكة وخارجها

  ..املسامهة يف نشر الثقافة العلمية عن طريق عقد املؤمترات والندوات العلميةاملسامهة يف نشر الثقافة العلمية عن طريق عقد املؤمترات والندوات العلمية  ••

    ..مي واخلاصمي واخلاصتقدمي اخلدمات الفنية يف جمال الكيمياء للقطاعني احلكو تقدمي اخلدمات الفنية يف جمال الكيمياء للقطاعني احلكو   ••

  

  ::الدرجة العلمية التي يمنحها القسمالدرجة العلمية التي يمنحها القسم

  مينح القسم درجة بكالوريوس العلوم يف الكيمياء مينح القسم درجة بكالوريوس العلوم يف الكيمياء 

 وسائل االتصال بالقسم

 :جبامعة سلمان بن عبد العزيز باخلرج بوسائل االتصال اآلتية كيمياءوميكن التواصل مع قسم ال

 العنوان الربيدى •
  

 جامعة سلمان بن عبد العزيز

والدراسات االنسانيةكلية العلوم   



كيمياءقسم ال  

83ب .ص  

11942اخلرج   

 هاتفـال •
  

00966588050:  رئيس القسم   

00966588954: فرع الطالبات  

  http://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-40: املوقع االلكرتوىن •

 

  وصف الخطة الدراسية لقسم الكيمياءوصف الخطة الدراسية لقسم الكيمياء

يتخرج خالل ثمانية يتخرج خالل ثمانية   وحدة دراسية لكيوحدة دراسية لكي) )   136136( ( يجب أن يجتاز الطالب بنجاح يجب أن يجتاز الطالب بنجاح 

  ::فصول دراسية علي النحو الموضح بالجدول التاليفصول دراسية علي النحو الموضح بالجدول التالي

  متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الكيمياءمتطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الكيمياء

للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء فانه يجب على الطالب أن ينهي للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء فانه يجب على الطالب أن ينهي           

  ::في الجدول التاليفي الجدول التالي  مقررة كما هو موضحمقررة كما هو موضح  وحدةوحدة  136136بنجاح بنجاح 

اتاتعدد المقررعدد المقرر  المتطلباتالمتطلبات   مالحظاتمالحظات  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  

    3131  1111  السنة التحضيريةالسنة التحضيرية

    88  44  متطلبات الجامعة المتبقيةمتطلبات الجامعة المتبقية

مقررات تخصصية إجبارية مقررات تخصصية إجبارية 
  من داخل القسممن داخل القسم

2525  6868    

مقررات تخصص اختيارية من مقررات تخصص اختيارية من 
  داخل القسمداخل القسم

33  66    

مقررات إجبارية من خارج مقررات إجبارية من خارج 
  القسمالقسم

33  1111    

مقررات اختيارية من خارج مقررات اختيارية من خارج 

  القسمالقسم
22  66    

ارية من خارج ارية من خارج مقررات اختيمقررات اختي

))حرة حرة ( ( القسم   القسم      
22  66    

وحدة دراسيةوحدة دراسية  136136  5050  المجموعالمجموع     

  



  

  ::  ))دراسية دراسية   وحدةوحدة  3131( ( لسنة التحضيرية لسنة التحضيرية متطلبات امتطلبات ا  //  أوالً أوالً 

  متطلب سابقمتطلب سابق  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر  رقم ورمز المقرررقم ورمز المقرر

نجمنجم  12101210   --  33  مهارات القراءةمهارات القراءة  

نجمنجم  12201220   --  33  مهارات الكتابةمهارات الكتابة  

نجمنجم  12301230 ستماع والمحادثةستماع والمحادثةمهارات االمهارات اال     33  --  

نجمنجم  16041604   
اللغة اإلنجليزية للتخصصات اللغة اإلنجليزية للتخصصات 

  العلميةالعلمية
33  --  

ريضريض  10501050   --  33  حساب التفاضلحساب التفاضل  

ريضريض  10601060 ريضريض  10501050  33  حساب التكاملحساب التكامل     

فيزفيز  10101010 ))11((فيزياء عامة فيزياء عامة      44  --  

علمعلم14001400   --  22  مهارات االتصالمهارات االتصال  

تقنتقن  14001400   --  33  مهارات الحاسب اآلليمهارات الحاسب اآللي  

سلمسلم  101101   --  22  المدخل للثقافة اإلسالميةالمدخل للثقافة اإلسالمية  

عربعرب  101101   --  22  المهارات اللغويةالمهارات اللغوية  

    3131  مجموع  الوحدات الدراسيةمجموع  الوحدات الدراسية

  

ُ ثانيثاني ُ ا   ::  ))دراسية دراسية   اتاتوحدوحد    88( ( المتبقية المتبقية   متطلبات الجامعةمتطلبات الجامعة  //  ا

  متطلب سابقمتطلب سابق  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر  رقم ورمز المقرررقم ورمز المقرر

سلمسلم  102102 ))0،00،0، ،   22((22  اإلسالم وبناء المجتمعاإلسالم وبناء المجتمع     --  

سلمسلم  103103 سالمسالمالنظام االقتصادي في اإلالنظام االقتصادي في اإل     22))22   ، ،0،00،0((   --  

سلمسلم  104104 ))0،00،0، ،   22((22  أسس النظام السياسي في اإلسالمأسس النظام السياسي في اإلسالم     --  

عربعرب103103 ))0،00،0، ،   22((22  التحرير العربيالتحرير العربي     --  

))  00، ،   00، ،   88( (   88  مجموع الوحدات الدراسيةمجموع الوحدات الدراسية     



  : : متطلبات القسم متطلبات القسم / / ثالثاً ثالثاً 

  ):):وحدة دراسية وحدة دراسية   6767( ( مقررات إجبارية من داخل القسم مقررات إجبارية من داخل القسم ) ) أ أ ( ( 

  متطلب سابقمتطلب سابق  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر  رقم ورمز المقرررقم ورمز المقرر

كيمكيم  20102010 ))11((كيمياء عامة كيمياء عامة      44))3،0،13،0،1((   --  

كيمكيم  20202020 ))22((كيمياء عامة كيمياء عامة      44))3،0،13،0،1((   --  

كيمكيم  21102110 ))11((كيمياء غير عضوية  كيمياء غير عضوية       33))2،1،02،1،0(( كيمكيم  20102010     

كيمكيم  31203120 ))22((كيمياء غير عضوية  كيمياء غير عضوية       33))3،0،03،0،0(( كيمكيم  21102110     

كيمكيم  31303130 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء تناسقيةكيمياء تناسقية   كيمكيم  31203120     

يميمكك  41404140 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء عضوية معدنيةكيمياء عضوية معدنية   كيمكيم  24102410كيم، كيم،   21102110     

كيمكيم  41504150   
موضوعات مختارة في الكيمياء موضوعات مختارة في الكيمياء 

  غير العضويةغير العضوية
22))2،0،02،0،0(( كيمكيم  31303130     

كيمكيم  22102210 ))11((كيمياء تحليلية كيمياء تحليلية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  20102010     

كيمكيم  32203220 ))22((كيمياء تحليلية كيمياء تحليلية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  22102210     

كيمكيم  32303230 ))2،0،12،0،1((33  طرق التحليل الطيفيطرق التحليل الطيفي   يميمكك  32203220     

كيمكيم  42404240 ))2،0،02،0،0((22  طرق الفصل الكروماتوجرافيطرق الفصل الكروماتوجرافي   كيمكيم  32203220     

كيمكيم  33103310 ))11((كيمياء فيزيائية كيمياء فيزيائية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  20202020     

كيمكيم  33203320 ))22((كيمياء فيزيائية كيمياء فيزيائية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  33103310     

كيمكيم  43304330 ))2،0،02،0،0((22  الكيمياء الكهربيةالكيمياء الكهربية   كيمكيم  33203320     

كيمكيم  43404340 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء السطوح والحفزكيمياء السطوح والحفز   كيمكيم  33203320     

كيمكيم  24102410 ))11((كيمياء عضوية كيمياء عضوية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  20102010     

كيمكيم  34203420 ))22((كيمياء عضوية كيمياء عضوية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  24102410     

كيمكيم  34303430 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء البوليمراتكيمياء البوليمرات   كيمكيم  34203420     

كيمكيم  44404440 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء المنتجات الطبيعيةكيمياء المنتجات الطبيعية   كيمكيم  34203420     

كيمكيم  44504450 ))2،0،02،0،0((22  ميكانيكية التفاعالت العضويةميكانيكية التفاعالت العضوية   كيمكيم  34203420     

كيمكيم  44604460 كبات العضويةكبات العضويةأطياف المرأطياف المر     33))2،0،12،0،1(( كيمكيم  34203420     

كيمكيم  44704470 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء البترول ومنتجاتهكيمياء البترول ومنتجاته   كيمكيم  34203420     

كيمكيم  49804980 ))11((مشروع بحث مشروع بحث      11))0،0،10،0،1((   
كيم، كيم،   34203420كيم، كيم،   31203120
كيمكيم  33203320كيم، كيم،   32203220   

كيمكيم  49904990 ))22((مشروع بحث مشروع بحث      22))0،0،20،0،2(( كيمكيم  49804980     

كيمكيم  40104010 ))1،0،01،0،0((11  أخالقيات المهنةأخالقيات المهنة       

))  1313، ،   11، ،   5454( (   6868  مجموع الوحدات الدراسيةمجموع الوحدات الدراسية     

    

  

  

  

  



) :) :وحدات دراسية وحدات دراسية   1111( ( مقررات إجبارية من خارج القسم مقررات إجبارية من خارج القسم ) ) ب ب ( (    

الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر  رقم ورمز املقرررقم ورمز املقرر   متطلب سابقمتطلب سابق  

فيزفيز  23102310 ))22((فيزياء عامة فيزياء عامة      44))33،،11،،11(( فيزفيز  10101010     

كيحكيح    30103010 ))11،،00،،22((33  كيمياء حيوية عامةكيمياء حيوية عامة   كيمكيم    20102010     

حياحيا20102010 ))11((أحياء عامة أحياء عامة      44))33،،00 ، ،11((   --  

))33، ،   11، ،   88((  1111  جمموع الوحدات الدراسيةجمموع الوحدات الدراسية     

  

  ))وحدات دراسية وحدات دراسية   66( ( مقررات اختيارية من داخل القسم مقررات اختيارية من داخل القسم ) ) ج ج ( ( 

  ::يختار الطالب ثالث مقررات دراسية من القائمة التالية يختار الطالب ثالث مقررات دراسية من القائمة التالية 

الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر  رقم ورمز املقرررقم ورمز املقرر   متطلب سابقمتطلب سابق  

كيمكيم    41604160 ))00، ، 00،،22((22  تطبيقات معادن انتقاليةتطبيقات معادن انتقالية   كيمكيم    31303130     

كيمكيم    41704170 ))00، ، 00،،22((22  كيمياء نووية إشعاعيةكيمياء نووية إشعاعية   كيمكيم    31203120    

كيمكيم    42504250 ))00، ، 00،،22((22  التحليل الكيميائي اإلحصائيالتحليل الكيميائي اإلحصائي   كيمكيم    32303230    

كيمكيم    42604260 ))00، ، 00،،22((22  كيمياء البيئة و التلوثكيمياء البيئة و التلوث   كيمكيم    32303230    

كيمكيم    43704370 ))00، ، 00،،22((22  كيمياء التآكلكيمياء التآكل   كيمكيم    43404340    

كيمكيم    43504350 ))00، ، 00،،22((22  الكيمياء الصناعيةالكيمياء الصناعية   كيمكيم    33203320    

كيمكيم    43604360 ))00، ، 00،،22((22  كيمياء الكمكيمياء الكم   كيمكيم    33203320    

كيمكيم    44804480 ))00، ، 00،،22((22  كيمياء الكربوهيدراتكيمياء الكربوهيدرات   كيمكيم    34203420    

كيمكيم    44904490 ))00، ، 00،،22((22  أساسيات كيمياء النانوأساسيات كيمياء النانو   كيمكيم    34203420    

  

  

  

  

  

  

  

  



  ))وحدات دراسية وحدات دراسية   66( ( مقررات اختيارية من خارج القسم مقررات اختيارية من خارج القسم )  )  د د ( ( 

  ::ررات التاليةررات التاليةيختار الطالب مقرران دراسيين من بين المقيختار الطالب مقرران دراسيين من بين المق

الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر  رقم ورمز املقرررقم ورمز املقرر   متطلب سابقمتطلب سابق  

احصاحص  20102010 ))00، ، 11،،33((33  مبادئ اإلحصاء و االحتماالتمبادئ اإلحصاء و االحتماالت   ريضريض  10601060     

ريضريض  34103410 ))00، ، 11،،33((33  معادالت تفاضلية معادالت تفاضلية    ريضريض  10601060    

حياحيا32303230   ))11، ، 00،،22((33  فسيولوجيا احليوان لطالب الكيمياءفسيولوجيا احليوان لطالب الكيمياء   حياحيا20102010    

حياحيا24102410   احليواناحليوانفسيولوجيا فسيولوجيا      33))22،،00 ، ،11((  --  

فيزفيز  21102110 ))11((بصريات بصريات      33))33،،11 ، ،00(( فيزفيز  10101010    

فيزفيز  22302230 ))00، ، 11،،33((33  الفيزياء احلديثةالفيزياء احلديثة   فيزفيز  10101010    

فيزفيز  24102410 ))00، ، 11،،33((33  الثريموديناميكالثريموديناميك   ريضريض  10601060فيز ، فيز ،   10101010    

  

  

))وحدات دراسية وحدات دراسية   66( ( مقررات حرة مقررات حرة )  )  هـ هـ ( (    

ات معتمدة لتنمية ات معتمدة لتنمية ساعساع  66يستطيع الطالب أن يختار مقررات دراسية وبما مجموعة يستطيع الطالب أن يختار مقررات دراسية وبما مجموعة 

الكلية الكلية   ويمكن أن تكون هذه المقررات من خارج الكلية أو داخلويمكن أن تكون هذه المقررات من خارج الكلية أو داخل. . طموحة أو مهاراته طموحة أو مهاراته 

..بشرط استيفاء المتطلب السابقبشرط استيفاء المتطلب السابق   

  

  ) : ) : الصيفي الصيفي (  (  التدريب الميداني التدريب الميداني **

من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريباً ميدانياً لمدة من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريباً ميدانياً لمدة 

وحدة دراسية معتمدة في تخصصه وحدة دراسية معتمدة في تخصصه   9595ه بعد أن ينهي ه بعد أن ينهي سبعة أسابيع في مجال تخصصسبعة أسابيع في مجال تخصص

  ..على أن يكون التدريب في جهة تعترف بها الكليةعلى أن يكون التدريب في جهة تعترف بها الكلية

  

  

  

  



  التوزيع المقترح لمقررات الخطة الدراسية حسب نظام المستويات التوزيع المقترح لمقررات الخطة الدراسية حسب نظام المستويات 

::المستوي الدراسي األولالمستوي الدراسي األول   

الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر  رقم ورمز املقرررقم ورمز املقرر   متطلب سابقمتطلب سابق  

ريضريض  10501050 للحساب التفاضحساب التفاض     33   ) )33  ،،11  ،،00  ((     

جنمجنم  12101210 ))  11،،11، ،   22((33  مهارات القراءةمهارات القراءة       

جنمجنم  12201220 ))  11،،11، ،   22((33  مهارات الكتابةمهارات الكتابة       

جنمجنم  12301230 ))11، ،   11، ،   22((33  مهارات االستماع واحملادثةمهارات االستماع واحملادثة       

تقنتقن  14001400 ))  11،،00، ،   22((33  مهارات احلاسب اآليلمهارات احلاسب اآليل       

))44، ، 44، ،   1111((  1515  جمموع الوحدات الدراسيةجمموع الوحدات الدراسية     

  

::المستوي الدراسي الثاني المستوي الدراسي الثاني    

ورمز املقررورمز املقرر  رقمرقم الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر     متطلب سابقمتطلب سابق  

سلمسلم  101101 ))  00،،  00،،  22( (   22  املدخل إىل الثقافة اإلسالميةاملدخل إىل الثقافة اإلسالمية       

عربعرب  101101 ))  00،،  00،،  22( (   22  املهارات اللغويةاملهارات اللغوية       

فيزفيز  10101010 ) ) 11((فيزياء عامة فيزياء عامة      44))33    ،،11 ، ،11((     

ريضريض  10601060 ))00، ،   11،،  33((33  حساب التكاملحساب التكامل       

علمعلم14001400 ))00، ،   00، ،   22((22  مهارات االتصالمهارات االتصال       

جنمجنم  16041604 اإلجنليزية للتخصصات العلميةاإلجنليزية للتخصصات العلمية  ةةاللغاللغ     33))33   ، ،00   ، ،33((     

))  44، ،   22، ،   1515((  1616  جمموع الوحدات الدراسيةجمموع الوحدات الدراسية     

  

  

  

  

  

  

  



  املستوي الدراسي الثالث املستوي الدراسي الثالث ::

الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر  رقم ورمز املقرررقم ورمز املقرر   متطلب  مرافقمتطلب  مرافق  متطلب سابقمتطلب سابق  

))2،0،02،0،0((22  متطلب جامعةمتطلب جامعة  ******       

كيمكيم    20102010 ))11((ء عامة ء عامة كيمياكيميا     44))3،0،13،0،1((       

كيمكيم    20202020 ))22((كيمياء عامة كيمياء عامة      44))3،0،13،0،1((       

فيزفيز  23102310 ))22((فيزياء عامة فيزياء عامة      44))3،1،13،1،1(( فيزفيز  10101010       

حياحيا  20102010 ))11((أحياء عامة أحياء عامة      44))3،0،13،0،1((       

))44، ، 11، ،   1414( (   1818  جمموع الوحدات الدراسيةجمموع الوحدات الدراسية       

  

  املستوي الدراسي الرابع املستوي الدراسي الرابع ::

الدراسيةالدراسية  عدد الوحداتعدد الوحدات  اسم املقرراسم املقرر  رقم ورمز املقرررقم ورمز املقرر   متطلب مرافقمتطلب مرافق  متطلب سابقمتطلب سابق  

))2،0،02،0،0((22  متطلب جامعةمتطلب جامعة  ******   --    

كيمكيم    22102210 ))11((كيمياء حتليلية كيمياء حتليلية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم    20102010       

كيمكيم    21102110 ))11((كيمياء غري عضوية  كيمياء غري عضوية       33))2،1،02،1،0(( كيمكيم    20102010       

كيمكيم    24102410 ))11((كيمياء عضوية كيمياء عضوية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم    20102010       

              ****** ))3،0،03،0،0((33  مقرر حرمقرر حر                       

سيةسيةجمموع الوحدات الدراجمموع الوحدات الدرا   1616))1313   ، ،11  ،،22  ((       

  

  

  

  

  

  

  املستوي الدراسي اخلامس املستوي الدراسي اخلامس ::



رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

  اسم المقرراسم المقرر
عدد الوحدات عدد الوحدات 

  الدراسيةالدراسية
  متطلب سابقمتطلب سابق

متطلب متطلب 
  مرافقمرافق

))2،0،02،0،0((22  متطلب جامعةمتطلب جامعة  ******   --    

كيمكيم  31203120   
كيمياء غير عضوية  كيمياء غير عضوية  

))22((   
33))3،0،03،0،0(( كيمكيم  21102110       

كيمكيم  33103310 ))11((كيمياء فيزيائية كيمياء فيزيائية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  20202020       

كيمكيم  34342020 ))22((كيمياء عضوية كيمياء عضوية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  24102410       

كيمكيم  32203220 ))22((كيمياء تحليلية كيمياء تحليلية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  22102210       

))33، ،   00، ،   1414((  1717  مجموع الوحدات الدراسيةمجموع الوحدات الدراسية       

  

  املستوي الدراسي السادس املستوي الدراسي السادس ::

رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

  اسم المقرراسم المقرر
عدد الوحدات عدد الوحدات 

  الدراسيةالدراسية
  متطلب سابقمتطلب سابق

متطلب متطلب 
  مرافقمرافق

))2،0،02،0،0((22  متطلب جامعةمتطلب جامعة  ******   --    

كيحكيح  30103010 ))2،0،12،0،1((33  كيمياء حيوية عامةكيمياء حيوية عامة   كيمكيم  20102010       

كيمكيم  33203320 ))22((كيمياء فيزيائية كيمياء فيزيائية      44))3،0،13،0،1(( كيمكيم  33103310       

كيمكيم  32303230 ))2،0،12،0،1((33  طرق التحليل الطيفيطرق التحليل الطيفي   كيمكيم  32203220       

كيمكيم  31303130 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء تناسقيةكيمياء تناسقية   كيمكيم  31203120       

كيمكيم  34303430 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء البوليمراتكيمياء البوليمرات   كيمكيم  34203420       

كيمياءكيمياء  مقرر اختياريمقرر اختياري  كيمكيم   22))2،0،02،0،0((       

))33، ،   00، ،   1515((1818  مجموع الوحدات الدراسيةمجموع الوحدات الدراسية       

  

  

  

  

  

  

  

  املستوي الدراسي السابع املستوي الدراسي السابع ::

تـدريـب ميـدانـيتـدريـب ميـدانـي  : : على الطالب أداء التدريب امليداين ملدة سبعة أسابيع كشرط أساسي للحصول على درجة على الطالب أداء التدريب امليداين ملدة سبعة أسابيع كشرط أساسي للحصول على درجة 

..وحدة دراسية معتمدة من خطة القسـم يف جهة تعرتف 	ا الكليةوحدة دراسية معتمدة من خطة القسـم يف جهة تعرتف 	ا الكلية  9595البكالوريوس بعد اجتياز البكالوريوس بعد اجتياز    



رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

  اسم المقرراسم المقرر
عدد الوحدات عدد الوحدات 

  الدراسيةالدراسية
  متطلب سابقمتطلب سابق

متطلب متطلب 
  مرافقمرافق

كيمكيم  43304330 ))2،0،02،0،0((22  الكيمياء الكهربيةالكيمياء الكهربية   كيمكيم  33203320       

كيمكيم  41404140 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء عضوية معدنيةكيمياء عضوية معدنية   كيمكيم  24102410كيم، كيم،   21102110       

كيمكيم  44404440 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء المنتجات الطبيعيةكيمياء المنتجات الطبيعية   كيمكيم  34203420       

كيمكيم  44504450 ))2،0،02،0،0((22  ميكانيكية التفاعالت العضويةميكانيكية التفاعالت العضوية   كيمكيم  34203420       

كيمكيم  42404240 ))2،0،02،0،0((22  طرق الفصل الكروماتوجرافيطرق الفصل الكروماتوجرافي   كيمكيم  32203220       

كيمكيم  49804980 ))11((مشروع بحث مشروع بحث      11))0،0،10،0،1((   
كيم، كيم،   34203420كيم، كيم،   31203120

كيمكيم  33203320كيم، كيم،   32203220   
  

ممكيكي ))2،0،02،0،0((22  مقرر اختياري كيمياءمقرر اختياري كيمياء         

كيمكيم  43404340 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء السطوح والحفزكيمياء السطوح والحفز   كيمكيم  33203320       

      33  اختياري من خارج التخصصاختياري من خارج التخصص  ******

))11،،  00، ،   1717((  1818  مجموع الوحدات الدراسيةمجموع الوحدات الدراسية       

  

  املستوي الدراسي الثامن املستوي الدراسي الثامن ::

رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

  متطلب مرافقمتطلب مرافق  متطلب سابقمتطلب سابق  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر

كيمكيم  44460460 ))2،0،12،0،1((33  أطياف المركبات العضويةأطياف المركبات العضوية   كيمكيم  34203420       

كيمكيم  44704470 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء البترول ومنتجاتهكيمياء البترول ومنتجاته   كيمكيم  34203420       

كيمكيم  41504150   
موضوعات مختارة في موضوعات مختارة في 

  الكيمياء غير العضويةالكيمياء غير العضوية
22))2،0،02،0،0(( كيمكيم  31303130       

كيمكيم  49904990 ))22((مشروع بحث مشروع بحث      22))0،0،20،0،2(( كيمكيم  49804980       

كيمكيم  40104010 ))1،0،01،0،0((11  أخالقيات المهنةأخالقيات المهنة         

              ******       33  اختياري من خارج التخصصاختياري من خارج التخصص  

))2،0،02،0،0((22  مقرر اختياري كيمياءمقرر اختياري كيمياء  كيمكيم       

              ****** ))3،0،03،0،0((33  مقرر حرمقرر حر         

))  33، ،   00، ، 1515((  1818  مجموع الوحدات الدراسيةمجموع الوحدات الدراسية       

  

  

  

 

 المقررات الخدمية : 



..وهي المقررات التي يقدمها القسم لألقسام األخرى داخل الكلية وخارجهاوهي المقررات التي يقدمها القسم لألقسام األخرى داخل الكلية وخارجها   

رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

لمقررلمقرراسم ااسم ا   مالحظاتمالحظات  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  

كيمكيم10101010 ))3،1،13،1،1((44  كيمياء عامة لطالب الهندسةكيمياء عامة لطالب الهندسة       

كيمكيم  21702170   
مبادئ الكيمياء غير العضوية لطالب مبادئ الكيمياء غير العضوية لطالب 

  الفيزياءالفيزياء
22))2،0،02،0،0((     

كيمكيم  24702470 ))2،0،02،0،0((22  مبادئ الكيمياء العضوية لطالب الفيزياءمبادئ الكيمياء العضوية لطالب الفيزياء       

كيمكيم  24802480 ))11، ، 2،02،0((22  كيمياء عضوية لطالب األحياءكيمياء عضوية لطالب األحياء       

كيمكيم  106106   
كيمياء عضوية لطالب السنة التحضيرية كيمياء عضوية لطالب السنة التحضيرية 

  الصحيةالصحية
22   ) )22  ،،00  ،،00  ((     

  

  مقررات ختدم سوق العمل مقررات ختدم سوق العمل ::

رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

  مالحظاتمالحظات  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر

كيمكيم  41404140 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء عضوية معدنيةكيمياء عضوية معدنية       

كيمكيم  32303230 ))2،0،12،0،1((33  طرق التحليل الطيفيطرق التحليل الطيفي       

كيمكيم  42404240 ))2،0،02،0،0((22  طرق الفصل الكروماتوجرافيطرق الفصل الكروماتوجرافي       

كيمكيم  42604260 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء البيئة و التلوثكيمياء البيئة و التلوث       

كيمكيم  44304430 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء المنتجات الطبيعيةكيمياء المنتجات الطبيعية       

كيمكيم  43604360 ))2،0،02،0،0((22  الكيمياء الصناعيةالكيمياء الصناعية       

كيمكيم  43404340 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء السطوح والحفزكيمياء السطوح والحفز       

كيمكيم  44704470 ))2،0،02،0،0((22  كيمياء البترول ومنتجاتهكيمياء البترول ومنتجاته       

كيمكيم  44904490 ))00،،2،02،0((22  أساسيات كيمياء النانوأساسيات كيمياء النانو       

كيمكيم  49804980 ))11((مشروع بحث مشروع بحث      11))0،0،10،0،1((     

  

  رقم المئاترقم المئات  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  عدد المقرراتعدد المقررات  التخصصالتخصص

  11  1212  55  كيمياء غير عضويةكيمياء غير عضوية

  22  1313  44  كيمياء تحليليةكيمياء تحليلية

  33  1212  44  كيمياء فيزيائيةكيمياء فيزيائية

  44  1919  77  كيمياء عضويةكيمياء عضوية

  

  

    

  قسم األحياء



م حيث ال توجد كلية علوم في العلو يعتبر قسم األحياء من األقسام األساسية في كليات  

يعمل قسم علم األحياء على . األحياء المملكة أو في باقي دول العالم ال تحتوي على قسم علم

تحقيق توازن في معارف ومهارات الخريج بحيث يجمع بين النظرية والتطبيق وبين الحياة 

طلبات المعايير خطط علمية متميزة تفي بمت  العلمية واحتياجاته الشخصية وذلك من خالل

باإلضافة إلى نشر ثقافة اإلبداع في مجال علم األحياء للوصول بالقسم  .العالمية  األكاديمية

 .األكاديمي قادرة على الوفاء بمتطلبات االعتماد   لالنفراد بشخصية علمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  :الرؤية



  .لمجتمعتخصصات علوم الحياة وتطبيقاتها بما يسهم في خدمة التميز فى ا

  

 :الرسالة

لديهم قدرات عالية لمواجهة التحديات في مختلف الميادين البيولوجية بهدف الدعم ، إعداد كوادر مؤهلة علمياً 
  .واالرتقاء بخطط التنمية من خالل تعليم وتدريب عال الجودة يشارك في االرتقاء بمستوى الجامعة والمجتمع

  

  :األهداف

 .حاجة سوق العمل من المتخصصين في علوم الحياة إعداد كوادر مؤهلة علمياً لسد -1

 .تزويد الطالب والطالبات بالمهارات األساسية في مجاالت علوم الحياة -2

 .مواكبة التقدم العلمي وتطبيقاته المختلفة في هذا المجال -3

 .المساهمة النشطة في مجاالت األبحاث العلمية والدراسات الحيوية -4

 .ها وعالقتها بالمجتمع والبيئةالربط بين علوم الحياة وتطبيقات -5

 .التفاعل مع المجتمع في حل المشاكل المحلية بقطاعاته المتعددة -6

  .توثيق التعاون في تخصصات علوم الحياة بين الجامعات والهيئات العلمية المختلفة -7

  

  :الدرجة العلمية التي يمنحها القسم

  يمنح القسم درجة بكالوريوس العلوم في األحياء

 

  :قسماتصاالت ال

  جامعة سلمان بن عبد العزيز: العنوان البريدي
  11942الخرج ،  83ص ب ، قسم األحياء ، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

 m.alshammari@sau.edu.sa:      البريد االلكترونى
 00966588020 -  دمحم الجعفرى. د - رئيس قسم األحياء:   هاتفـال

 http://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-41:      الموقع االلكترونى
 

 

 

 

  الخطة الدراسية لقسم االحياء



  .وحدة دراسية لكي يتخرج خالل ثمانية مستويات دراسية 136يجب أن يجتاز الطالب 

  

  :متطلبات الخطة الدراسية لقسم األحياء

وتم تصميم الخطة . وحدة دراسية 136بكالوريوس فى األحياء بعد أن يجتاز يحصل الطالب على درجة ال
  :الدراسية لطالب كلية العلوم والدراسات اإلنسانية لتحتوي على الجوانب المعرفية األساسية في كل من

 .المقررات األولية في السنة التحضيرية -1

 .الثقافة اإلسالمية -2

ن المستوى الثالث وحتى المستوى الثامن ويطرح في تقدم هذه المقررات بدءا م: مقررات التخصص -3
علم  –علم النبات  –علم الحيوان (هذه المستويات مقررات تخصصية في فروع األحياء المختلفة 

وكذلك مقررات عملية لتدريب الطالب على ، ) مقررات أخرى تخدم التخصص  -الكائنات الدقيقة 
د بنيت الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في قسم وق. اجراء التجارب واستنباط وتحليل النتائج

األحياء على أن يكون عدد الوحدات الدراسية الكلية مماثالً لما في أقسام الكلية األخرى وموزعة على 
ويبين التوزيع التالي تفاصيل الخطة الدراسية . متطلبات السنة التحضيرية مع المتطلبات األخرى

 .لقسم األحياء

ت الدراسيةعدد الوحدا  المتطلبات عدد المقررات 
 السنة التحضيرية 11 31

 المتبقية متطلبات الجامعة 4 8

 مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم 24 68

 القسمخارج   من إجباريةمقررات  4 14

 القسم اختيارية من داخلمقررات  3 6

 سمخارج الق مقررات اختيارية من 1 3

 )حرة(من خارج القسم  مقررات اختيارية 2 6

  التدريب الميداني - -

  المجموع 49 136

 
 

 

 

 

 

األحياءوصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصص   

  )68: عدد الوحدات الدارسية،  24: عدد المقررات: (مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم) أ(



 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 اسم المقرر

رقم ورمز 
 المقرر

 حيا 2010 )1(أحياء عامة  )1، 0،  3(4 
 حيا 2020 )2(أحياء عامة  )1، 0،  3(4 حيا 2010
 حيا 2610 أساسيات علم البيئة )0، 0،  2(2 
 حيا 2120 علم الخلية )1، 0،  2(3 حيا 2010
 حيا 2410 علم األحياء الدقيقة )1، 0،  2(3 حيا 2010
 حيا 2130 لبحريةالحياة ا )0، 0،  2(2 حيا 2010
 حيا 3310 تصنيف نباتات زهرية )1، 0،  2(3 حيا 2010
 حيا 3210 فسيولوجيا الحيوان )1، 0،  2(3 حيا 2020
 حيا 3420 علم الفيروسات )1، 0،  2(3 حيا 2410
 حيا  3320 فسيولوحيا النبات )1، 0،  2(3 حيا 2010
 احي 3220 علم الحشرات العام )1، 0،  2(3 حيا 2010
 حيا 3430 علم البكتيريا )1، 0،  2(3 حيا 2410
 حيا 3510 علم الوراثة العام )1، 0،  2(3 خيا 2120
 حيا 3440 علم الطحالب )1، 0،  2(3 حيا 2410
 حيا 4620 التلوث )0، 0،  2(2 حيا 2010
 حيا 4230 علم األجنة )1، 0،  2(3 حيا 3210
 حيا 4450 علم الفطريات )1، 0،  2(3 حيا 2410
 حيا 4240 علم الطفيليات )1، 0،  2(3 حيا 3220
 حيا 4250 علم األنسجة والتحضير المجهري )1، 0،  2(3 حيا 2120

 جيا 4140 نباتات وحيوانات البيئة السعودية )1، 0،  2(3 حيا 3310، حيا  2010
  حيا 4520 البيولوجيا الجزيئية )1، 0،  2(3 حيا 3010
  حيا 4270 علم المناعة )1، 0،  2(3 حيا 3210
  حيا 4030 أخالقيات المهنة )0، 0،  1(1 

  حيا 4980 مشروع بحث )0، 0،  2(2 كل ما سبق
 68)49  ،0  ،19(  مجموع الساعات 

  

  ):14: عدد الوحدات الدارسية،  4: عدد المقررات: (مقررات إجبارية من خارج القسم) ب(

عدد الوحدات  متطلب سابق
 الدراسية

لمقرراسم ا رقم ورمز  
 المقرر

 احص 2060 إحصاء حيوي )0، 1،  2(3 
 كيم 2010 )1(كيمياء عامة  )1،  0،  3(4 
 كيم 2410 )1(كيمياء عضوية  )1،  0،  3(4 كيم 2010
 كيح 3010 كيمياء حيوية عامة )1،  0،  2(3 كيم 2010
 14)10  ،1  ،3(  مجموع الساعات 

  

  ):6: عدد الوحدات الدارسية،  3: عدد المقررات: (لقسممقررات اختياري من داخل ا) ج(

  :مقررات دراسية من القائمة التالية 3يختار الطالب 



عدد الوحدات  متطلب سابق
 الدراسية

رقم ورمز  اسم المقرر
 المقرر

 حيا 3630 علم البيئة التطبيقي )0،  0،  2(2 حيا 2110
 حيا 3530 يويةالتقنية الح )1،  0،  1(2 حيا 2120، حيا  2010

 حيا 3260 علم الدم )1،  0،  2(2  حيا 3210
 حيا 4460 أمراض النباتات )1،  0،  1(2 حيا 2410
 حيا 4330 النباتات الطبية )1،  0،  1(2 حيا 3320

 حيا 4540 الهندسة الوراثية )1،  0،  1(2 حيا 4520، حيا  3510
 حيا 4280 سلوك الحيوان )1،  0،  1(2 حيا 3210
 حيا 4470 ميكروبيولوجيا األغذية )1،  0،  1(2 حيا 2410
  مجموع الساعات  ) 7،  0،  9(  16  

  

  ):3: عدد الوحدات الدارسية،  1: عدد المقررات: (مقررات اختيارية من خارج القسم) د(

  :يختار الطالب مقرر دراسى من بين المقررات التالية

عدد الوحدات  متطلب سابق
 الدراسية

قرراسم الم رقم ورمز  
 المقرر

 فيز 2110 )1(بصريات  )1،  0،  2(3 فيز 1010
 فيز 4950 فيزياء حيوية )0،  0،  3(3 فيز 1010

  مجموع الساعات  ) 1،  0،  5(  6  
  

  ):وحدات دراسية 6(مقررات حرة ) هـ(

مهاراته  ساعات معتمدة لتنمية طموحة أو 6يستطيع الطالب أن يختار مقررين أو أكثر وبما مجموعه 
  .ويمكن ان تكون هذه المقررات من خارج الكلية أو داخل الكلية بشرط استيفاء المتطلب السابق

  

  ):الصيفي(التدريب الميداني ) و(

من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريباً لمدة سبعة أسابيع في مجال 
تخصصه على أن يكون التدريب في جهة تعترف بها  وحدة دراسية معتمدة في 95تخصصة بعد أن ينهي 

  .الكلية

 

 

  

 

  



  توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

  المستوى الثالث

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 2)2  ،0  ،0(   متطلب جامعة 

 3)2 ،1  ،0( احص 2060 إحصاء حيوي   

 4)3 ،0  ،1( )1(عامة كيمياء   كيم 2010   

 4)3 ،0  ،1(  حيا 2010 )1(أحياء عامة  

 حيا 2610 أساسيات علم البيئة )0،  0،  2(2 

   مقرر حر )0،  0،  2(2 

 مجموع الساعات )2، 1،  14(  17 

  

  المستوى الرابع

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 2)2  ،0  ،0( ةمتطلب جامع    

)1،  0،  3(4 كيم 2010 )1(كيمياء عضوية   كيم 2410   

)1،  0،  3(4 حيا 2010 )2(أحياء عامة   حيا 2020   

)1،  0،  2(3 حيا 2010 حيا 2120 علم الخلية   

 حيا 2410 علم األحياء الدقيقة )1،  0،  2(3 حيا 2010

 حيا 2130 الحياة البحرية )0،  0،  2(2 حيا 2010

 مجموع الساعات )4،  0،  14(18 

  

  المستوى الخامس

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 --- 2)2  ،0  ،0(   متطلب جامعة 

كيم2010  3)2  ،0  ،1( كيح 3010 كيمياء حيوية عامة   

حيا 2010  3)2  ،0  ،1( حيا 3310 تصنيف نباتان زهرية   

حيا 2410  3)2  ،0  ،1( ساتعلم الفيرو  حيا 3420   

حيا 2020  حيا 3210 فسيولوجيا الحيوان )1،  0،  2(3 

حيا 2010  حيا 3220 علم الحشرات العام )1،  0،  2(3 

 مجموع الساعات )5،  0،  12(17 

  

 

  

  

 

 



  المستوى السادس

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 2)2  ،0  ،0(   متطلب جامعة 

 حيا 3320 فسيولوجيا النبات )1،  0،  2(3 حيا 2010

 حيا 3430 علم البكتيريا )1،  0،  2(3 حيا 2410

)1،  0،  2(3  حيا 2120 حيا 3510 علم الوراثة العام   

 حيا 3440 علم الطحالب )1،  0،  2(3 حيا 2410

  اختياري من داخل التخصص )0،  0،  2(2 

 مجموع الساعات )4،  0،  12(16 

  

  المستوى السابع

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 حيا 4620 التلوث )0،  0،  2(2 حيا 2610
 حيا 4230 علم األجنة )1،  0،  2(3 حيا 3210
 حيا 4450  علم الفطريات )1،  0،  2(3 حيا 2410
حيا 4240 علم الطفيليات )1،  0،  2(3  حيا 3220  

 حيا 4250 علم األنسجة والتحضير المجهري )1،  0،  2(3 ياح 2120

  مقرر اختياري من داخل التخصص )0،  0،  2(2 

  مقرر حر )0،  0،  2(2 

 مجموع الساعات )4،  0،  14(18 

  

  المستوى الثامن

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 حيا 4140 نباتات وحيوانات البيئة الصحراوية )1،  0،  2(3 حيا 3310، حيا  2010
 حيا 4520 البيولوجيا الجزيئية )1،  0،  2(3 حيا 3010
 حيا 4270  علم المناعة )1،  0،  2(3 حيا 3210
حيا 4030 أخالقيات المهنة )0،  0، 1(1    

 حيا 4980 مشروع بحث )0،  0،  2(2 كل ما سبق

  ن داخل التخصصمقرر اختياري م )0،  0،  2(2 

  مقرر اختياري من خارج التخصص  )0،  0،  2(2 

  مقرر حر )0،  0،  2(2 

 مجموع الساعات )3،  0،  15(18 

  

 

 

 

 

 



  اللغة اإلنجليزيةقسم 

بتاريخ  18/48/1428يرجع تاريخ إنشاء قسم اللغة اإلنجليزية لصدور قرار مجلس التعليم العالي رقم   
هـ وذلك بهدف تقديم  3/7/1429م ب بتاريخ /  5151وج بالموافقة السامية رقم هـ والذي ت 27/12/1428

برامج لتنمية مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية لطالب كليات الجامعات المختلفة وكذلك بهدف إعداد أجيال من 
ام المختلفة والعمل الخرجين المتخصصين في اللغة اإلنجليزية والمؤهلين للعمل بالتدريس في مراحل التعليم الع

وتعتمد . بالمؤسسات العامة والخاصة وذلك من خالل تقديم برامج في اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة
إستراتيجية القسم منذ إنشائه في إطار رؤية الجامعة على استقطاب الكفاءات المتخصصة من أعضاء هيئة 

 .التدريس التي تسهم في انجاز أهدافه

 

  

  :الرؤية

  .ميز في مجاالت البحث وتدريس اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة لخدمة المجتمعالت

 :الرسالة

يقدم القسم خطة دراسية شاملة إلعداد خريجين ذوي كفاءة وقدرة تنافسية في اللغة اإلنجليزية وآدابها اعتماداً 
  . واالعتماد المحلية والدوليةعلى طرق تدريس والتعليم والبحث والتقويم التي تتوافق مع معايير الجودة 

 

 



  :األهداف

 .إعداد برامج في اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة تحقق معايير الجودة واالعتماد -1

 .تقديم فرص تعليمية تساعد الطالب على النمو الشخصي والمهني -2

 .تأسيس لثقافة البحث العلمي التي تشجع الطالب على متابعة الدراسات العليا -3

 .جين مؤهلين للتنافس في سوق العملإعداد خري -4

 .وضع استراتيجيات تعليم وتعلم تحفز الدافعية وتنمي التفكير الناقد والسلوك األخالقي -5

 .تشجيع الطالب على استخدام اللغة اإلنجليزية لتطوير البيئة الثقافية والمادية للمجتمع السعودي -6

  .تقديم برامج تدريب أكاديمي ومهني ألعضاء هيئة التدريس -7

  

  :الدرجة العلمية التي يمنحها القسم

  في اللغة اإلنجليزية واآلداببكالوريوس اليمنح القسم درجة 

  

  :اتصاالت القسم

  جامعة سلمان بن عبد العزيز:العنوان البريدي

 11942الخرج ، 83ص ب ، قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

  8180588mhajali@hotmail.com: رئيس القسم ت: جهة االتصال

  97http://old.sau.edu.sa/college/204/department/2: الموقع االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

  



  اللغة اإلنجليزية الخطة الدراسية لقسم 

  .وحدة دراسية لكي يتخرج خالل ثمانية مستويات دراسية 136يجب أن يجتاز الطالب 

 

  :متطلبات الخطة الدراسية لقسم اللغة اإلنجليزية

وحدة  136يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها  بعد أن يجتاز 
وتم تصميم الخطة الدراسية لطالب كلية العلوم والدراسات اإلنسانية لتحتوي على . راسيةد

 :الجوانب المعرفية األساسية  على النحو الموضح بالجدول التالي

 المتطلبات عدد المقررات عدد الوحدات الدراسية

 متطلبات الجامعة 6 12

كليةمتطلبات ال 5 14  

ل القسممقررات إجبارية من داخ 31 89  

 مقررات اختياريةمن داخل القسم 5 15

حرةمقررات 2 6  

 التدريب الميداني - -

 المجموع 49 136

 

 

 

 

 



اللغة اإلنجليزيةوصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصص  

  )89: الدراسية عدد الوحدات، 31: عدد المقررات: (مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم  ) أ(

رقم ورمز رقم ورمز 
  قررقررالمالم

  متطلب مرافقمتطلب مرافق  متطلب سابقمتطلب سابق  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر

      ))00، ،   00، ،   33((33  11  --القواعد القواعد   نجمنجم  11401140

    نجمنجم  11401140  ))00، ،   00، ،   33((33  22  --القواعد القواعد   نجمنجم  12501250

    نجمنجم  12101210  ))00، ،   11، ،   22((33  11  --القراءة القراءة   نجمنجم  12701270

    نجمنجم  12201220  ))00، ،   11، ،   22((33  11  --الكتابة الكتابة   نجمنجم  12801280

    نجمنجم  12301230  ))00، ،   11، ،   22((33  تماعتماعالمحادثة و االسالمحادثة و االس  نجمنجم  12901290

      ))00، ،   00، ،   33((33  المفرداتالمفردات  نجمنجم  19301930

    نجمنجم  19301930  ))00، ،   00، ،   33((33  مدخل إلى األدب االنجليزي مدخل إلى األدب االنجليزي   نجمنجم  21502150

    نجمنجم  12801280نجم، نجم،   12701270  ))00، ،   00، ،   33((33  مدخل إلى اللغة االنجليزيةمدخل إلى اللغة االنجليزية  نجمنجم  21602160

    نجمنجم  19301930  ))00، ،   00، ،   33((33  مدخل إلى الترجمةمدخل إلى الترجمة  نجمنجم  21702170

      ))00، ،   00، ،   33((33  األدب االنجليزياألدب االنجليزيتاريخ تاريخ   نجمنجم  22502250

    نجمنجم  21602160  ))00، ،   00، ،   33((33  الصوتياتالصوتيات  نجمنجم  22602260

    نجمنجم  21702170  ))00، ،   11، ،   22((33  الترجمةالترجمة  نجمنجم  22702270

    نجمنجم12701270  ))11، ،   11، ،   11((33  القراءة المتقدمةالقراءة المتقدمة  نجمنجم  23102310

    نجمنجم  12801280  ))1،01،0، ،   11((22  11  --كتابة المقال كتابة المقال   نجمنجم  23202320

    ممنجنج  23202320  ))1،01،0، ،   11((22  22  --كتابة المقال كتابة المقال   نجمنجم  24202420

    نجمنجم  12901290  ))11، ،   11، ،   11((33  المحادثةالمحادثة  نجمنجم  24302430

      ))00، ،   00، ،   33((33  اللغويات التطبيقيةاللغويات التطبيقية  نجمنجم  31603160

    نجمنجم  21502150  ))00، ،   00، ،   33((33  المسرحية حتى نهاية عصر شكسبيرالمسرحية حتى نهاية عصر شكسبير  نجمنجم  32503250

    نجمنجم  21502150  ))00، ،   00، ،   33((33  الرواية في القرن الثامن عشرالرواية في القرن الثامن عشر  نجمنجم  35503550

    نجمنجم  21602160  ))00، ،   00، ،   33((33  علم المعانيعلم المعاني  نجمنجم  35603560

    نجمنجم  22702270  ))11، ،   11، ،   11((33  الترجمة من االنجليزية إلى العربيةالترجمة من االنجليزية إلى العربية  نجمنجم  35703570

    نجمنجم  21502150  ))00، ،   00، ،   33((33  الشعر حتى نهاية القرن السابع عشرالشعر حتى نهاية القرن السابع عشر  نجمنجم  36503650

    نجمنجم  35603560  ))00، ،   00، ،   33((33  تحليل الكالمتحليل الكالم  نجمنجم  36603660

    نجمنجم  35703570  ))11، ،   11، ،   11((33  الترجمة  من العربية إلى االنجليزيةالترجمة  من العربية إلى االنجليزية  نجمنجم  36703670

    نجمنجم  35703570  ))00، ،   00، ،   33((33  اللغة االنجليزية لألعمالاللغة االنجليزية لألعمال  جمجمنن  39303930

    نجمنجم  36603660  ))00، ،   00، ،   33((33  طرائق البحثطرائق البحث  نجمنجم  41804180

    نجمنجم  41804180  ))00، ،   00، ،   11((11  أخالقيات المهنةأخالقيات المهنة  نجمنجم  42804280

    نجمنجم  31603160  ))11، ،   11، ،   11((33  تعلم اللغة باستخدام الحاسبتعلم اللغة باستخدام الحاسب  نجمنجم  47604760

    نجمنجم  22502250  ))00، ،   00، ،   33((33  األدب األمريكياألدب األمريكي  نجمنجم  48504850

    نجمنجم  21602160  ))00، ،   00، ،   33((33  علم النحو و الصرفعلم النحو و الصرف  نجمنجم  48486060

    نجمنجم  41804180  ))00، ،   00، ،   33((33  مشروع التخرجمشروع التخرج  نجمنجم  49804980

      ))  55، ،   1111، ،   7373( (   8989    مجموع الساعاتمجموع الساعات

  

  

 

 

  



  ):15: عدد الوحدات الدراسية، 5: عدد المقررات: (مقررات اختيارية من داخل القسم  ) ب(

  اسيةاسيةعدد الوحدات الدرعدد الوحدات الدر  اسم المقرراسم المقرر  رقم ورمز المقرررقم ورمز المقرر

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  مدخل إلي النقد األدبيمدخل إلي النقد األدبي  نجمنجم  21102110

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  1919و و   1818الدراما في القرنين الدراما في القرنين   نجمنجم  21202120

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  2020الدراما في القرن الدراما في القرن   نجمنجم  21302130

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  1919الرواية في القرن الرواية في القرن   نجمنجم  21402140

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  2020الرواية في القرن الرواية في القرن   نجمنجم  31103110

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  1919و و   1818شعر في القرنين شعر في القرنين الال  نجمنجم  31203120

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  2020الشعر في القرن الشعر في القرن   نجمنجم  31303130

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  علم اللغة االجتماعيعلم اللغة االجتماعي  نجمنجم  31403140

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  علم اللغة النفسيعلم اللغة النفسي  نجمنجم  31503150

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  تاريخ اللغة االنجليزيةتاريخ اللغة االنجليزية  نجمنجم  41104110

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  األسلوبية  والبرجماتيةاألسلوبية  والبرجماتية  نجمنجم  41204120

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  اكتساب اللغةاكتساب اللغة  نجمنجم  41304130

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  أساليب التدريسأساليب التدريس  نجمنجم  41404140

  ))  00، ،   00، ،   33( (   33  موضوعات خاصة في اللغةموضوعات خاصة في اللغة  نجمنجم  41504150

  ))  00، ،   00، ،   4242( (   4242  مجموع الساعاتمجموع الساعات

 

):وحدات دراسية 6(مقررات حرة ) ج(  

ساعات معتمدة لتنمية طموحه أو مهاراته ويمكن  6 هوعوبما مجمر ع الطالب أن يختار مقررين أو أكثيستطي
.المقررات من خارج الكلية أو من داخلها بشرط استيفاء المتطلب السابق هذهأن تكون   

 

):الصيفي(التدريب الميداني ) د(  

من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريباً ميدانياً في مجال تخصصه بعد أن ينهي 
.وحدة دراسية معتمدة في تخصصه على أن يكون التدريب في جهة تعترف بها الكلية 95  

  

  

  

  

 

  

  

  



  توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

  المستوى األول

  متطلب سابق
عدد الوحدات 

  الدراسية
  اسم المقرر

رقم ورمز 
  المقرر

 3)2  ،2  ،0( نجم 1210 مهارات القراءة   

 3)2  ،2  ،0( رات الكتابةمها  نجم 1220   

 3)2  ،0  ،2( نجم 1230 مهارات االستماع والمحادثة   

 3)2  ،0  ،1( تقن 1400 مهارات الحاسب اآللي   

 سلم 101 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية )0، 0، 2(2 

  عرب 101 المهارات اللغوية )0، 0، 2(2 

 مجموع الساعات )3،  4،  12(16 

  

  المستوى الثاني

سابق متطلب عدد الوحدات  
 الدراسية

رقم ورمز  اسم المقرر
 نجم 1140 )1(القواعد  )0، 0،  3(3  المقرر

 نجم 1270 )1(القراءة  )1،  0،  2(3 نجم 1210

 نجم 1280 )1(الكتابة  )0،  1،  2(3 نجم 1220

 نجم 1290 المحادثة واألستماع )0،  1،  2(3 نجم 1230

 نجم 1930 المفردات )0، 0،  3(3 

 علم 1400 مهارات األتصال )0،  0،  2(2 

 مجموع الساعات )1،  2،  14(17 

  

  المستوى الثالث

 متطلب سابق
عدد الوحدات 

 الدراسية
 اسم المقرر

رقم ورمز 
 المقرر

 نجم 1250 )2(القواعد  )0، 0،  3(3 نجم 1140

 نجم 2150 مدخل إلى األدب اإلنجليزي )0، 0،  3(3 نجم 1930

 نجم 2160 مدخل إلى اللغة اإلنجليزية )0، 0،  3(3 نجم 1280، جم ن 1270

 نجم 2170 مدخل إلى الترجمة )0، 0،  3(3 نجم 1930

 نجم 2310 القراءة المتقدمة )1،  1،  1(3 نجم 1270

 نجم 2320 )1(كتابة المقال  )0،  1،  1(2 نجم 1280

  سلم 102  اإلسالموبناء المجتمع  )0،  0،  2(2  

 مجموع الساعات )0،  2،  17(19 

 

  



  المستوى الرابع

رقم ورمز  اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
 نجم 2250 تاريخ األدب اإلنجليزي )0، 0،  3(3  المقرر

 نجم 2260 الصوتيات )0، 0،  3(3 نجم 2160

 نجم 2270 الترجمة )0،  1،  2(3 نجم 2170

 نجم 2420 )2(المقال  كتابة )0،  1،  1(2 نجم 2320

 نجم 2430 المحادثة )1،  1،  1(3 نجم 1290

 عرب 103 التحرير العربي )0،  0،  2(2 

  مقرر اختياري من داخل القسم )0، 0،  3(3 

 مجموع الساعات )1،  3،  15(19 

  

  المستوى الخامس

رقم ورمز  اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
 نجم 3550 الراوية في القرن الثامن عشر )0، 0،  3(3 جمن 2150 المقرر

 نجم 3560 علم المعاني )0، 0،  3(3 نجم 2160

  نجم 3570 الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية )1،  1،  1(3 نجم 2270

 نجم 3160 اللغويات التطبيقية )0، 0،  3(3 

 سلم 103 النظام االقتصادي في اإلسالم )0،  0،  2(2 

  مقرر اختياري من داخل القسم )0، 0،  3(3 

 مجموع الساعات )1،  10،  15(17 
  

  المستوى السادس

رقم ورمز  اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
  نجم 3650 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر )0، 0،  3(3 نجم 2150 المقرر

 نجم 3250 شكسبير المسرحية حتى نهاية عصر )0، 0،  3(3 نجم 2150

  نجم 3660 تحليل الكالم )0، 0،  3(3 نجم 3560

  نجم 3670 الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية )1،  1،  1(3 نجم 3570

  مقرر اختياري من داخل القسم )0، 0،  3(3 

  مقرر حر )0،  0،  3(3 

 مجموع الساعات )1،  1،  16(18 
  

 

 

  

  

  



  المستوى السابع

رقم ورمز  اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
  نجم4760 تعليم اللغة باستخدام الحاسب )1،  1،  1(3 نجم 3160 المقرر

  نجم 3930 اللغة اإلنجليزية لألعمال )0، 0،  3(3 نجم 3570

  نجم 4180 طرائق البحث )0، 0،  3(3 نجم 3360

  مقرر اختياري من داخل القسم )0، 0،  3(3 

  مقرر حر )0،  0 ، 3(3 

 سلم 104 أسس النظام السياسي في اإلسالم )0، 0،  2(2 

 مجموع الساعات )1،  10،  15(17 
  

  المستوى الثامن

رقم ورمز  اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق
  نجم 4280 أخالقيات المهنة )0، 0،  1(1 نجم 4180 المقرر

  نجم 4850 ريكياألدب األم )0، 0،  3(3 نجم 2250

  نجم 4860 علم النحو والصرف )0، 0،  3(3 نجم 2160

  نجم 4980 مشروع التخرج )0، 0،  3(3 نجم 4180

  مقرر اختياري من داخل القسم )0، 0،  3(3 

 مجموع الساعات )0،  0،  13(13 
  

  : : املقررات اخلدمية املقررات اخلدمية 

  

  ..داخل الكلية وخارجهاداخل الكلية وخارجهاوهي املقررات اليت يقدمها القسم لألقسام األخرى وهي املقررات اليت يقدمها القسم لألقسام األخرى                 

رقم ورمز رقم ورمز 
  المقررالمقرر

  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر
  مالحظاتمالحظات

    ))  00، ،   22، ،   22( (   33  مهارات القراءةمهارات القراءة  نجمنجم  12101210

    ))  00،  ،    22، ،   22( (   33  مهارات الكتابةمهارات الكتابة  نجمنجم  12201220

    ))  22، ،   00، ،   22( (   33  مهارات االستماع والمحادثةمهارات االستماع والمحادثة  نجمنجم  12301230

    ))  11، ،   00، ،   22( (   22  لغة إنجليزية علميةلغة إنجليزية علمية  نجمنجم  10801080

    ))  22، ،   00، ،   22( (   22  لطالب الهندسةلطالب الهندسة  22مهارات القراءة مهارات القراءة   نجمنجم  12411241

    ))  22، ،   00، ،   22( (   22  لطالب الهندسةلطالب الهندسة  22مهارات الكتابة مهارات الكتابة   نجمنجم  12511251

    ))  22، ،   00، ،   22( (   22  كتابة التقارير الفنية لطالب الهندسةكتابة التقارير الفنية لطالب الهندسة  نجمنجم  12601260

    ))  22، ،   22، ،   22( (   33  مهارات القراءة لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآلليمهارات القراءة لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآللي  نجمنجم  10101010

    ))  22، ،   22، ،   22( (   33  مهارات الكتابة لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآلليمهارات الكتابة لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآللي  نجمنجم  10201020

    ))  22، ،   22، ،   11( (   22  مهارات االستماع لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآلليمهارات االستماع لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآللي  نجمنجم  10301030

    ))  00، ،   22، ،   22( (   22  الكتابة الفنية لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآلليالكتابة الفنية لطالب هندسة وعلوم الحاسب اآللي  نجمنجم  10401040

    ))  22، ،   22، ،   22( (   22  للالقواعد لطالب إدارة األعماالقواعد لطالب إدارة األعما  نجمنجم  161161

    ))  22، ،   22، ،   22( (   22  القراءة لطالب إدارة األعمالالقراءة لطالب إدارة األعمال  نجمنجم  162162

    ))  22، ،   22، ،   22( (   22  الكتابة لطالب إدارة األعمالالكتابة لطالب إدارة األعمال  نجمنجم  163163

    ))  22، ،   22، ،   22( (   22  االستماع والمحادثة لطالب إدارة األعمالاالستماع والمحادثة لطالب إدارة األعمال  نجمنجم  165165



    ))  22  ،،  22، ،   22( (   22  قراءات في إدارة األعمال لطالب إدارة األعمالقراءات في إدارة األعمال لطالب إدارة األعمال  نجمنجم  166166

    ))  22، ،   22، ،   22( (   22  الكتابة في إدارة األعمال لطالب إدارة األعمالالكتابة في إدارة األعمال لطالب إدارة األعمال  نجمنجم  167167

    ))  00، ،   00، ،   22( (   22  استماع ومحادثة لطالب البرنامج الموحد للكليات الصحيةاستماع ومحادثة لطالب البرنامج الموحد للكليات الصحية  نجمنجم  131131

    ))  00، ،   00، ،   22( (   22  قراءة لطالب البرنامج الموحد للكليات الصحيةقراءة لطالب البرنامج الموحد للكليات الصحية  نجمنجم  132132

    ))  00، ،   00، ،   22( (   22  موحد للكليات الصحيةموحد للكليات الصحيةكتابة لطالب البرنامج الكتابة لطالب البرنامج ال  نجمنجم  133133

    ))  00، ،   00، ،   22( (   22  اللغة اإلنجليزية لطالب البرنامج الموحد للكليات الصحيةاللغة اإلنجليزية لطالب البرنامج الموحد للكليات الصحية  نجمنجم  134134

    ))  2727، ،   2424، ،   4141( (   4747    مجوع الساعاتمجوع الساعات
 

  ::مقررات ختدم سوق العمل مقررات ختدم سوق العمل 
 

  مالحظاتمالحظات  عدد الوحدات الدراسيةعدد الوحدات الدراسية  اسم المقرراسم المقرر  رقم ورمز المقرررقم ورمز المقرر

    ))00، ،   00، ،   33((33  جليزية لألعمالجليزية لألعمالاللغة االناللغة االن  نجمنجم  39303930

    ))11، ،   11، ،   11((33  تعلم اللغة باستخدام الحاسبتعلم اللغة باستخدام الحاسب  نجمنجم  47604760

    ))11، ،   11، ،   11((33  الترجمة من االنجليزية إلى العربيةالترجمة من االنجليزية إلى العربية  نجمنجم  35703570

    ))11، ،   11، ،   11((33  الترجمة  من العربية إلى االنجليزيةالترجمة  من العربية إلى االنجليزية  نجمنجم  36703670

    ))  33، ،   33، ،   66( (   1212  مجموع الساعاتمجموع الساعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القانونقسم 



هـ القاضي بإنشاء  27/12/1428بتاريخ  18/48/1428در قرار مجلس التعليم العالي رقم ص
وذلك بهدف . هـ 3/7/1429م ب بتاريخ /  5151والذي توج بالموافقة السامية رقم ، قسم القانون 

إعداد المتخصصين المميزين في حقل الدراسات القانونية في مختلف األنشطة التي يتعلق بها 
ومن هنا يأتي الدور على الجامعات السعودية لكي تساهم . اع الحكومي والخاصعمل القط

ولهذا فإن فكرة وجود ، بدورها في اإلرتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي في مجال العلوم القانونية 
قسم القانون أصبحت ضرورة ملحة من أجل بداية مواكبة النهضة التعليمية والبحثية في مجال 

  .نونية ليكون أنموذجا يحتذى به في البلدان العربية األخرىالعلوم القا

  

  

  

  

  

  

  :الرؤية



التميز محلياً وعالمياً في مجال العلوم القانونية إضافة إلى تقديم برامج مرموقة محلياً وعالمياً 
  .ةوذلك دعماً لمسيرة بناء الوطن وإمداده بالكوادر المؤهلة تأهيالً عالياً في مجال العلوم القانوني

 :الرسالة

فضالً عن تهيئة ، رفع الوعي بأهمية دور القانون في تحقيق التنمية في المجتمع السعودي 
  . الكوادر القانونية المميزة لالضطالع بخدمة المجتمع في المجاالت ذات الصلة بالحقل القانوني

  :األهداف

دة بما يسمح مواكبة التطورات الحديثة في دراسة العلوم القانونية بفروعها المتعد -1
 .بالتعرف على القضايا واإلشكاليات النظرية والعلمية للتطبيقات القانونية

متابعة الظواهر المجتمعية المتعلقة بالسياق السعودي بما يسمح باالنخراط في قضايا  -2
 .المجتمع تشخيصا وعالجا مع تقديم الرأي والمشورة لصانع القرار

لمان بن عبد العزيز بما يضمن تميزه عن إعطاء خصوصية لقسم القانون في جامعة س -3
غيره من أقسام القانون بالجامعات األخرى فضال عن مراعاة الخصوصية السعودية 

 .والخصوصية العربية واإلسالمية

زيادة روح التنافسية للطلبة خريجي القسم سواء في مجال العمل أو في مجال الدراسات  -4
 .العليا والبحث العلمي

وتربيتهم على حب الوطن ، الوطنية في نفوس كادر القسم وطلبته زرع روح القومية و -5
وتهيئتهم إلشاعة تلك المفاهيم ليكونوا قدوة ، واحترام القانون وتطبيقه ، والتفاني له 

  .لغيرهم

  

  :الدرجة العلمية التي يمنحها القسم

  في القانونبكالوريوس اليمنح القسم درجة 

  

  :اتصاالت القسم

  امعة سلمان بن عبد العزيزج: العنوان البريدي

  11942الخرج ،  83ص ب ، القانون، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

 csh.sau.edu.sa/ar/department/1-39: الموقع اإللكتروني 

  

  



  الخطة الدراسية لقسم القانون

  .وحدة دراسية لكي يتخرج خالل ثمانية مستويات دراسية 136يجب أن يجتاز الطالب 

  :لخطة الدراسية لقسم اللغة القانونمتطلبات ا

وتم . وحدة دراسية 136يحصل الطالب على درجة البكالوريوس فى القانون  بعد أن يجتاز 
تصميم الخطة الدراسية لطالب كلية العلوم والدراسات اإلنسانية لتحتوي على الجوانب المعرفية 

 :األساسية  على النحو الموضح بالجدول التالي

 

الدراسيةعدد الوحدات   المتطلبات عدد المقررات 

 متطلبات الجامعة 6 12

كليةمتطلبات ال 5 14  

 مقررات إجبارية من داخل القسم 37 89

 مقررات إختيارية من داخل القسم 3 9

سمخارج الق مقررات اختيارية من 2 6  

حرةمقررات  2 6  

 التدريب الميداني - -

 المجموع 55 136

 

 

القانونت درجة البكالوريوس لتخصص وصف تفصيلي لمتطلبا  

  )89: عدد الوحدات الدارسية،  37: عدد المقررات: (مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم) أ(

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 قان 1010 المدخل للعلوم القانونية )0،  0،  3(3 
 قان 1020 قانونيةتاريخ النظم ال )0،  0،  2(2 
 قان 1030 القانون الدستوري )0،  0،  2(2 
 قان 1040 المدخل للفقه اإلسالمي )0،  0،  2(2 
 قان 2010 )1(القانون اإلداري  )0،  0،  3(3 
 قان 2020 قانون العقوبات العام )0،  0،  3(3 
 قان 2030 القانون الدولي العام )0،  0،  3(3 
 قان 2040 در االلتزاممصا )0،  0،  3(3 
 قان 2050 )2(القانون اإلداري  )0،  0،  2(2 قان 2010
 قان 2060 أحكام االلتزام )0،  0،  2(2 قان 2040
 قان 2070 المنظمات الدولية )0،  0،  2(2 قان 2030
 قان 2080 قانون المرافعات المدنية والتجارية )0،  0،  3(3 
 قان 2090 يالقانون التجار )0،  0،  2(2 
 قان 2110 قانون األسرة )0،  0،  3(3 
 قان 3010 العقود المدنية )0،  0،  3(3 قان 2040
 قان 3020 قانون العمل والتأمينات االجتماعية )0،  0،  3(3 
 قان  3030 اإلثبات في المواد المدنية والتجارية )0،  0،  2(2 قان 2080



 قان 3040 جاريةالشركات الت )0،  0،  2(2 قان 2090
 قان 3050 قانون العقوبات الخاص )0،  0،  2(2 قان 2020
 قان 3060 حقوق اإلنسان )0،  0،  2(2 
  قان 3070 أخالقيات المهن القانونية )0،  0،  1(1 
  قان 3080 المواريث والوصايا والوقف )0،  0،  3(3 
  قان 3090 أحكام التأمين )0،  0،  2(2 
  قان 3110 القانون الدولي الخاص )0،  0،  3(3 
  قان 3120 العقود التجارية وعمليات البنوك )0،  0،  3(3 
  قان 3130 القانون المالي )0،  0،  2(2 
  قان 4010 قانون الملكية واألموال )0،  0،  3(3 
  قان 4020 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية )0،  0،  1(1 
  قان 4030 الصياغة القانونيةأصول البحث و )0،  0،  2(2 
  قان 4040 القانون البحري )0،  0،  2(2 
  قان 4050 األوراق التجارية واإلفالس )0،  0،  3(3 
  قان 4060 المنازعات اإلدارية )0،  0،  3(3 قان 2010
  قان 4070 أصول الفقه )0،  0،  2(2 
  قان 4080 التدريب القانوني )0،  0،  2(2 
  قان 4090 القانون الجوي )0،  0،  2(2 

  قان 4220 أحكام الضمان العيني والشخصي )0،  0،  3(3 قان 2060، قان  2040
  قان 4230 قانون اإلجراءات الجنائية )0،  0،  3(3 

 89 )89  ،0  ،0(  مجموع الساعات 

  

  

  ):9: عدد الوحدات الدارسية،  3: عدد المقررات: (مقررات اختيارية من داخل القسم) ب(

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 قان 4100 التحكيم التجاري  )0،  0،  3(3 
 قان 4110 قانون النفط والغاز )0،  0،  3(3 
 قان  4120 قانون البيئة )0،  0،  3(3 
 قان 4130 قانون سوق المال )0،  0،  3(3 
 قان 4140 نيةالتجارة االلكترو )0،  0،  3(3 
 قان 4150 الملكية الفكرية )0،  0،  3(3 
 قان 4160 علم اإلجرام والعقاب )0،  0،  3(3 
 قان 4170 أحكام التنفيذ )0،  0،  3(3 قان 2080
 قان 4180 المسئولية المدنية عن األخطاء القانونية )0،  0،  3(3 
 قان 4190 علم األدلة الجنائية )0،  0،  3(3 
 قان 4200 السياسة الجنائية )0،  0،  3(3 
 قان 4210 القانون الدولي للبحار )0،  0،  3(3 

  

):وحدات دراسية 6(مقررات حرة ) ج(  

ساعات معتمدة لتنمية طموحه أو  6 هوبما مجموعر يستطيع الطالب أن يختار مقررين أو أكث
خلها بشرط استيفاء المتطلب ويمكن أن تكون هذة المقررات من خارج الكلية أو من دا. مهاراته
.السابق  

 



):الصيفي(التدريب الميداني ) د(  

ً في مجال  ً ميدانيا من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب تدريبا
وحدة دراسية معتمدة في تخصصه على أن يكون التدريب في جهة  95تخصصه بعد أن ينهي 

  .تعترف بها الكلية

  ة الدراسية حسب المستوياتتوزيع مقررات الخط

  المستوى األول

  رقم ورمز المقرر  اسم المقرر  عدد الوحدات الدراسية  متطلب سابق

 3)2  ،2  ،0( نجم 1210 مهارات القراءة   

 3)2  ،2  ،0( نجم 1220 مهارات الكتابة   

 3)2  ،0  ،2( نجم 1230 مهارات االستماع والمحادثة   

 3)2  ،0  ،1( آلليمهارات الحاسب ا  تقن 1400   

 سلم 101 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية )0، 0، 2(2 

  عرب 101 المهارات اللغوية )0، 0، 2(2 

 مجموع الساعات )3،  4،  12(16 

  

  المستوى الثاني

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 قان 1010 المدخل للعلوم القانونية )0،  0،  3(3 
 قان 1020 تاريخ النظم القانونية )0،  0،  2(2 
 قان 1030 القانون الدستوري )0،  0،  2(2 
 قان 1040 المدخل للفقه اإلسالمي )0،  0،  2(2 
 سلم 102 اإلسالم وبناء المجتمع )0،  0،  2(2 
 علم 1400 مهارات اإلتصال )0،  0،  2(2 

  عرب 103  التحرير العربي  )0،  0،  2(2 

 مجموع الساعات )0،  0،  15(15 

  

  المستوى الثالث

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 قان 2010 )1(القانون اإلداري  )0،  0،  3(3 
 قان 2020 قانون العقوبات العام )0،  0،  3(3 
 قان 2030 القانون الدولي العام )0،  0،  3(3 
 قان 2040 مصادر االلتزام )0،  0،  3(3 
 قان 2090 القانون التجاري )0،  0،  2(2 
 سلم 103 النظام االقتصادي في اإلسالم )0،  0،  2(2 
 مجموع الساعات )0،  0،  16(16 

  



  المستوى الرابع

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 قان 2050 )2(داري القانون اإل )0،  0،  2(2 قان 2010
 قان 2060 أحكام االلتزام )0،  0،  2(2 قان 2040
 قان 2070 المنظمات الدولية )0،  0،  2(2 قان 2030
 قان 2080 قانون المرافعات المدنية والتجارية )0،  0،  3(3 
 قان 2110 قانون األسرة )0،  0،  3(3 

 سلم 104 أسس النظام السياسي في اإلسالم )0،  0،  2(2 

  مقرر اختياري من خارج القسم )0، 0،  3(3 

 مجموع الساعات )0،  0،  17(17 

  

  المستوى الخامس

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

 قان 3010 العقود المدنية )0،  0،  3(3 قان 2040
 قان 3020 قانون العمل والتأمينات االجتماعية )0،  0،  3(3 
 قان  3030 اإلثبات في المواد المدنية والتجارية )0،  0،  2(2 قان 2080
 قان 3040 الشركات التجارية )0،  0،  2(2 قان 2090
 قان 3050 قانون العقوبات الخاص )0،  0،  2(2 قان 2020
 قان 3060 حقوق اإلنسان )0،  0،  2(2 
  قان 3070 أخالقيات المهن القانونية )0،  0،  1(1 

  مقرر اختياري من خارج القسم )0، 0،  3(3 

 مجموع الساعات )0،  0،  18(18 

  

  المستوى السادس

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

  قان 3080 المواريث والوصايا والوقف )0،  0،  3(3 
  قان 3090 أحكام التأمين )0،  0،  2(2 
  قان 3110 القانون الدولي الخاص )0،  0،  3(3 
  قان 3120 العقود التجارية وعمليات البنوك )0،  0،  3(3 
  قان 3130 القانون المالي )0،  0،  2(2 
  مقرر اختياري من خارج القسم )0، 0،  3(3 

  مقرر اختياري من خارج القسم )0،  0،  3(3 

 مجموع الساعات )1،  1،  16(18 
  

  

  

  

  

  



  لسابعالمستوى ا

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

  قان 4010 قانون الملكية واألموال )0،  0،  3(3 
  قان 4020 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية )0،  0،  1(1 
  قان 4030 أصول البحث والصياغة القانونية )0،  0،  2(2 
  قان 4040 القانون البحري )0،  0،  2(2 
  قان 4050 األوراق التجارية واإلفالس )0،  0،  3(3 
  قان 4060 المنازعات اإلدارية )0،  0،  3(3 قان 2010

  مقرر حر  )0،  0،  3(3 

 مجموع الساعات )0،  0،  17(17 
  

  المستوى الثامن

 رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات الدراسية متطلب سابق

  قان 4070 صول الفقهأ )0،  0،  2(2 
  قان 4080 التدريب القانوني )0،  0،  2(2 
  قان 4090 القانون الجوي )0،  0،  2(2 

  قان 4220 أحكام الضمان العيني والشخصي )0،  0،  3(3 قان 2060، قان  2040
  قان 4230 قانون اإلجراءات الجنائية )0،  0،  3(3 
  سممقرر اختياري من داخل الق )0، 0،  3(3 

  مقرر حر  )0،  0،  3(3 

 مجموع الساعات )0،  0،  13(13 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلرشاد األكاديمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اإلرشاد األكاديمي

في ضوء التنوع الكبير في مقررات الخطط الدراسية فإن الطالب في حاجة ماسة لمعرفة كيفية   
المقررات اإلختيارية والحرة التي تناسب ميوله وتزيد حصيلته التخطيط السليم لمساره األكاديمي واختيار 

العلمية وهنا يأتي دور المرشد األكاديمي الذي يكون دوره هو مساعدة الطالب وتقديم العون للطالب للنجاح 
دة الطالب لحل المشكالت األكاديمية التي قد تعترض مسيرته عاضافة إلي مسا، والتفوق في حياته األكاديمية 

  .دراسيةال

المهم تواصل الطلبة مع مرشديهم األكاديميين لمناقشة خططهم األكاديمية والمهنية وكيفية ولذلك من   
البحث عن مستقبلهم المهني بعد التخرج حيث أن لكل طالب بالكلية مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس 

األكاديمي من  هطيع الطالب معرفة مرشدويست، له نفس التخصص ويحدد من قبل القسم الذي يلتحق به الطالب 
  .خالل مراجعة القسم الذي ينتمي إلية أو وحدة شؤون الطالب أو من خالل البوابة االلكترونية للكلية

  :للحصول على الفائدة المرجوة من المرشد األكاديمي اقرأ التعليمات التالية

 .كاديمي الخاص بكمسئوليتك كطالب تكون جنباً إلى جنب مع مسئوليات المرشد األ -1

 .مرشدك يكون متوفر لمقابلتك عند الحاجة للتوجية األكاديمي -2

 .ال تتردد في طلب المساعدة من مرشدك -3

  مالحظات هامة للطالب

 .القة ثقة مع مرشدك األكاديمي في وقت مبكر من دراستك األكاديميةعالبد من التشجع إلقامة  -1

ألكاديمي على مدار الفصل الدراسي ألن مرشدك البد من أن تتحلى بالشجاعة لتلتقي مع مرشدك ا -2
 .يكون مورداً هاماً خالل تعليمك الجامعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أهم القوعد واللوائح المنظمة لشؤون الدراسة واالختبارات

  القواعد التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

  تعريفات: المادة األولي

  :السنة الدراسية

  .وجد فصالن رئيسان وفصل صيفي إن

  :الفصل الدراسي

مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدرس على مدارها المقررات الدراسية وال تدخل من ضمنها فترتا 
  .التسجيل واالختبارات النهائية

  :الفصل الصيفي

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترة التسجيل واالختبارات النهائية وتضاعف 
  .اللها المدة المخصصة لكل مقررخ

  :المستوى الدراسي

وفقاً للخطط الدراسية  ويكون عدد المستويات الالزمة للتخرج ثمانية مستويات هو الدال على المرحلة الدراسية
  .المعتمدة

  :الخطة الدراسية

ا متطلبات والتي تشكل مجموع ساعاته، هي محموعة المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة 
  .التخرج التي يجب هلى الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص

  :المقرر الدراسي

ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف ) برنامج(مادة دراسية ضمن خطة الراسة المعتمدة في كل تخصص 
ت وملف خاص يحتفظ به القسم مفصل لمفرداته يميزة من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررا

لغرض المتابعة والتقييم والتطوير ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة 
  .معه

  :الوحدة الدراسية

ني الذي ال تقل أو الدرس العملي أو الميدا، المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة 
  .دقيقة مدته عن مائة

  :اإلنذار األكاديمي

  .اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذة الألئحة

  :درجة األعمال الفصلية

الدرجة الممنوحة لألعمال التي تبين تخصيل الطالب خالل فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية 
  .تتصل بالمقرر الدراسي



  :االختبار النهائي

  .اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي

  :يدرجة االختبار النهائ

  .الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي

  :الدرجة النهائية

  .مقرر وتحسب الدرجة من مائة مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل

  :التقدير

  .وصف للنسبة المئوية أو الرم األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في كل مقرر

  :تقدير غير مكتمل

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ويرمز له في السجل 
  ).IC(أو ) ل(األكاديمي بالحرف 

  :تقدير مستمر

 ً   .)IP(أو ) م(لكل مقرر تقتضى دراسته أكثر من فصل دراسي إلستكماله ويرمز لع بالرمز  تقدير يرصد مؤقتا

  :المعدل الفصلي

خاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب مقسوماً على محموع الوحدات المقررة لجميع المقررات 
وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي خصل عليه في  ،التي درسها في أي فصل دراسي 

  .كل مقرر درسه الطالب

  :المعدل التراكمي

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها الطالب منذ التخاقه 
  .بالجامعة على محموع الوحدات المقررة لتلك المقررات

  :عامالتقدير ال

  .وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته الجامعية

  

  

  

  

  

  



  نظام الدراسة

  :القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى أخر

، ) وحدة دراسية 20(والحد األعلى هو ، ) وحدة دراسية 12(الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب هو  -1
 .لى إلى وحدة دراسية للطالب المتوقع تخرجهمويجوز بموافقة عميد الكلية زيادة الحد األع

الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات المستوى بالتدريج  -2
 .وفق الخطط الدراسية المعتمدة، بدءا من المستويات الدنيا 

 :إذا رسب طالب في مقرر أو أكثر يلزم بدراسة المقررات بالضوابط التالية -3

رسب الطالب فيما مجموعه الحد األدنى من الوحدات الدراسية المقررة أو أكثر من مقررات  إذا  - أ
 .مستوى واحد يلزم بإعادة دراسة مقررات الرسوب فقط في ذلك المستوى

يلزم بدراسة ، إذا رسب الطالب فيما مجموعه أقل من الحد األدنى من الوحدات الدراسية   - ب
 :من المستويات التي تلي مستواه وفقا لما يأتيمقررات الرسوب مع مقررات إضافية 

 .أن يكون التسجيل في المقررات تحت ضوابط الخطة الدراسية والجداول -1

وال يزيد ، أن يرتبط العبء الدراسي للطالب بمعدله التراكمي على أال يقل عن الحد األدنى  -2
 .عن الحد األقصى

 .أال يكون هناك تعارض في جدول الطالب -3

بسبب التعارض (ل الطالب للعبء الدراسي من مقررات المستوى الذي يليه عند تعذر تسجي -4
يكمل عبئه ) أو إلنهائه جميع مقررات ذلك المستوى، أو عدم إنهاء المتطلب السابق ، 

يحدد عدد المستويات التالية المسموح بتسجيل (الدراسي من مقررات المستويات التالية 
كمال وحداته الدراسية فيكتفي بالوحدات الدراسية وإن تعذر إ، ) مقررات منها بمستويين

 .ان عددها دون الحد األدنى:التي توافرت له حتى وإن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي

يقاس أداء الطالب الفصلي والتراكمي من خالل احتساب معدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي والذي يجب أن 
  :دراية بكيفية الحساب التالييكون المرشد على 

  :حساب التقدير

   :تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي

 الدرجة المئوية التقدير رمز التقدير 5وزن التقدير من 
  100 – 95 ممتاز مرتفع +أ 5

 95إلى أقل من  90 ممتاز أ 4.75
 90إلى أقل من  85 جيد جداً مرتفع +ب 4,50
 85إلى أقل من  80 جيد جداً  ب 4,00
 80إلى أقل من  75 جيد مرتفع +ج 3,50
 75إلى أقل من  70 جيد ج 3,00
 70إلى أقل من  65 مقبول مرتفع +د 2,50
 65إلى أقل من  60 مقبول د 2,00
 60أقل من  راسب هـ 1,00

  

  لرمز الدرجة النهائية التي حصل عليها الطالبتحسب النقاط لكل مقرر بضرب عدد وحداته الدراسية في القيمة المناظرة 

  مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي

  الفصل األول

 المقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط
 سلم 103 2 85 +ب 4,50 9
 كيم 3230 3 70 ج 3,00 9

 ريض 2350 3 92 أ 4,75 14,25
 فيز 3120 4 80 ب 4,00 16,00
 المجموع 12    48,25

  

  :حيث يتم احتساب النقاط كاالتالي

  عدد الوحدات المكتسبة مضروباً في القيمة المناظرة للدرجة

   x 4,50  =9 2 = سلم  103النقاط لمادة 

  :ويتم حساب المعدل الفصلي على النحو التالي

  محموع الوحدات الدراسية/ مجموع النقاط = المعدل الفصلي 

   4,02=  12/  48,25= ل الفصلي المعد

  

  

  

  



  ثانيالفصل ال

 المقرر عدد الوحدات الدرجة المئوية رمز التقدير وزن التقدير عدد النقاط
 سلم 104 2 96 +أ 5,00 10
 كيم 3330 3 83 ب 4,00 12
 ريض 3140 4 71 ج 3,00 12
 فيز 3260 3 81 ب 4,00 12
 المجموع 12    46

  

   3,83=  12/  46= معدل الفصل الثاني 

  :ويتم حساب المعدل التراكمي على النحو التالي

  مجموع الوحدات المكتسبة في جميع الفصول/ مجموع النقاط في جميع الفصول = المعدل التراكمي 

   3,93) = 12+  12) / (46+  48,25= (المعدل التراكمي 

  

  :مي كالتالييكون التقدير العام للطالب عند تخرجه وبناء على معدله التراك

  

  4,50إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن ): ممتاز(

  4,50إلى أقل من  3,75إذا كان المعدل التراكمي من ): جيد جداً (

  3,75إلى أقل من  2,75إذا كان المعدل التراكمي من ): جيد(

  2,75إلى أقل من  2,00إذا كان المعدل التراكمي من ): مقبول(

وتمنح ، عند التخرج ) 5,00(إلى ) 4,75(للطالب الحاصل على معدل تراكمي من  تمنح مرتبة الشرف األولى
  .عند التخرج) 4,75(إلى أقل من ) 4,25(مرتبة الشرف الثانية للطالب الخاصل على معدل تراكمي من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المواظبة واالعتذار عن الدراسة

  : المادة التاسعة

روس العملية ويحرم من االستمرار في المادة ودخول على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والد  
%)  75(االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة على أال تقل عن 

من المحاضات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ويغتبر الطالب الذي حرم من دخول 
  .غياب راسباً في المقرراالختبار بسبب ال

  

  :القاعدة التنفيدية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

علي الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا   
من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي %)  75(قلت نسبة حضورة عن 

وتثبت له درجة األعمال الفصلية . ر الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسسب الغياب راسبا في المقررويعتب
ويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات من قبل مجلس الكلية التي ) DN(أو ) ح(ويرصد له تقدير محروم 

  تتولى تقديمها

  

  

  :المادة العاشرة

رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار  –استثناء  –أو من يفوضه   يجوز لمجلس الكلية  
%)  50(شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل عن 

  .من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر

  

  :القاعدة التنفيدية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

رفع الحرمان والسماح للطالب  –استثناء  –أو من يفوضه ) التي تقدم المقرر( يجوز لمجلس الكلية 
بدخول االختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على أال تقل 

  .من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر%)  50(عن 

  

  

  :المادة الحادية عشرة

تبار ويحسب تقديره في ذلك خالذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرا في ذلك االالطالب   
  .صل عليهاالمقرر على أساس درجات األعمال الفصلية التي ح

  

  



  :المادة الثانية عشرة

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس   
قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل مدة ال تتجاوز نهاية ، حاالت الضرورة القصوى الكلية في 

  .ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل، الفصل الدراسي التالي 

  

  :القاعدة التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

نهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار ال  
قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديالً خالل ، الكلية التي يتبع لها الطالب في حاالت الضرورة القصوى 

ويجوز للجنة القضايا الطالبية في حالة الضرورة القصوى تمديد ، مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي 
على أن يتم ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل ، الزمة إلعطاء االختبار البديل المدة ال

  .خذف المقرر من تسجيله

  

  

  :المادة الثالثة عشرة

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا غذا تقدم بعذر   - أ
مجلس الجامعة وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية  مقبول لدى الجهة التي يحددها

ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة ) W(أو ) ع(ويرصد للطالب ، التي يقرها مجلس الجامعة 
 .إلنهء متطلبات التخرج

يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها   - ب
 .الجامعةمجلس 

  

  

  :القاعدة التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا وذلك قبل بداية  -1
االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل على أال تتجاوز مدة االعتذار فصلين متتاليين أو 

ويحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة ) W(أو ) ع(يرصد للطالب و. ثالثة فصول غير متتالية
 .إلنهء متطلبات التخرج

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في مقرر دراسي واحد في الفصل الدراسي الواحد دون أن  -2
يعد راسبا وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع علي األقل على أال يقل العبء 

 .عن الحد األدنى الدراسي

  

 

  



  التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

  :التأجيل: المادة الرابعة عشرة

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين   
، قيده بعد ذلك  ى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوىدراسيين متتاليين أو ثالثة فصول عير متتالية حدا أقص

وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة . ويجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة االستثناء من ذلك
  .إلنهاء متطلبات التخرج

  

  

  :القاعدة التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

مدة التأجيل فصلين يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بدء الفصل الدراسي على أال تتجاوز 
، دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول عير متتالية حدا أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك 

  . ويجوز لمدير الجامعة في حالة الضرورة االستثناء من ذلك

  

  

  

  :المادة الخامسة عشرة

وى قيده من الجامعة ولمجلس يطإذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل   
  .الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل

  

  :المادة السادسة عشرة

  .ال يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى  

  

  :إعادة القيد: المادة السابعة عشرة

  :قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط التاليةيمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة   

 .أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد  - أ

 .أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب  - ب

م للجامعة طالبا مستجدا فبإمكانه التقد، عة فصول دراسية فأكثر إذا مضى على طي قيد الطالب أرب  - ج
. دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول النعلنة في حينه

 .ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها المجلس



الستثناء ولمجلس الجامعة في حالة الضرورة القصوى ا. إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة زال يجو - د
  من ذلك

  .ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذرا أكاديميا -هـ 

  

  :القاعدة التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

  :يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليتة بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط التالية

 .الل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيدأن يتقدم بطلب إعادة القيد خ -1

 .أن يوافق مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب -2

فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا ، إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر  -3
. نهدون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول النعلنة في حي

 :ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك وفقاً للضوابط التالية

موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع   - أ
إمكانية اشتراط إعادة دراية بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع 

 .صبناء على توصية القسم المخت

إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو ، أال تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية فصول دراسية   - ب
 .دراسة لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية

ً  -ج   .أال يكون الطالب منذراً أكاديميا

  .من متطلبات التخرج%  25أن يكون قد أنهى ما ال يقل عن  - د

االستثناء من  –في حالة الضرورة  –ولمدير الجامعة ، إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة  ال يجوز -4
 ذلك

 .ال يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصوالًً◌ ألسباب تأديبية أو تعليمية -5

  

  

  

  :المادة الثامنة عشرة

أو الذي فصل من جامعة ، ديبية ال يجوز قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأ  
وإذا أتضح بعد قيده أنه سبق فصله لمثل هذة األسباب فيعتبر قيدة ملغي من تاريخ ، أخرى ألسباب تأديبية 

  .إعادة القيد

  

  



  الفصل من الجامعة

  :المادة العشرون

  :يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت األتية

ولمجلس ،  5من  2كثر النخفاض معدله التراكمي عن إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األ -1
الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته 

 .للمقررات المتاحة

، إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج  -2
امعة إعطاء فرصة استثنائيه للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف ولمجلي الج

 .المدة األصلية المحددة للتخرج

يجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام  -3
 .سيين على األكثررتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراالفق

 

  

  :القاعدة التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

  :يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت األتية

) 2(إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى  -1
 12نقطة من دراسة  48( ويعطى فرصة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض خصوله على

  .على أن يتم حساب ذلك وتنفيذه آليا) وحدة دراسية

 :يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة لمن لم يحصل عليها آليا وفق التالي -2

أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األحيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قسمه مجموع 
وال يدخل في ذلك الفصل ،  5من  2على عدد الواحدات المسجلة فيهما ال يقل عن  نقاط الفصليين األحريين

  .الصيفي

ولمجلس ، يجوز للجنة القضايا الطالبية إعطاء الطالب فرصة خامسة بناء على توصية مجلس الكلية  -3
 .الجامعة األستثناء من ذلك

، تخرجه عالوة على مدة البرنامج إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة ل -4
جاز للجنة الدائمة للقضايا الطالبية بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب 

 .إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى ال يتجاو ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج

  

  

  

  



  حقوق والتزامات الطالب الجامعي

  :في المجال األكاديمي: أوال

توفير البيئة الدراسية المناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر من خالل توفير كافة اإلمكانات  -1
 .التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف

الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها وذلك وفقاً لألحكام  -2
 .ألكاديميواللوائح الجامعية التي تحكم العمل ا

كذا األطالع على الجداول و، الخصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له  -3
الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظام وقواعد التسجيل مع 

إمكانية تحقيق رغبات  مراعاة ترتيب األولويات في التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم
 .جميع الطالب في تسجيل مقرر ما

أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقاً لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل ، حذف أو إضافة أي مقرر  -4
 .في الجامعة وذلك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطالب

رات واستيفاء الساعات العلمية التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاض -5
والمعملية لها وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك 

ى أن يتم إعطاء محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغائها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة عل
 .والقسم المعني بإتمام ذلك التدريس إلستيفاء المقرر وذلك بعد التنسيق مع الطلبة

، دون رقابة أو عقوبة في ذلك عليه ، األستفسار والمناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس  -6
ما لم يتجاوز النقاش ما تقتصيه اآلداب العامة وحدود اللياقة والسلوك في مثل تلك األحوال سواء كان 

 .ية المعلنة لمقابلة الطالبذلك أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتب

أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أو اإلحالة  -7
وأن يراعي التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل  إليها أثناء المحاضرات

 .لقدرات الطالب

لمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون إجرائها وفقاً للوائح إجراء كافة االختبارات التي تعقد ل -8
 .على أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف، والتعليمات الخاصة بذلك 

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاء اإلجابة والتي يقوم  -9
 .ها تقييم أداء الطالب قبل إجراء الختبار النهائي للمقررعلى أساس

طلب مراجعة إجابته في االختبار النهائي وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن   -10
 .الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها

التي أداها بعد االنتهاء معرفة نتائجه التي حصل عليها في االختبارات الشهرية والفصلية والنهائية   -11
 .من تصحيحها واعتمادها

  

  

 



 ً   :جال غير األكاديميمفي ال: ثانيا

التمتع باإلعانة والرعاية اإلجتماعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة المقامة فيها وفقاً  -1
 .للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك

 .عالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعةالحصول على الرعاية الصحية الكافية وال -2

الكتبات المركزية  –السكن الجامعي  –الكتاب الجامعي (االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة  -3
وذلك وفقا للوائح والنظم ) يرهاغمواقف السيارات و –المطاعم  –المالعب الرياضية  –والفرعية 

 المعمول بها بالجامعة

 .ى الحوافز والمكافأت المادية المقررة نظامياً ال سيما للطالب المتفوقالحصول عل -4

الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة مشاركته في األنشطة  -5
 .الثقافية وكذلك المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال التطوعية

يتضرر منه في عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو الشكوى أو التظلم من أي أمر  -6
أي وحدة من وحدات الجامعة ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقاً للقواعد المنظمة وتمكين الطالب 

 .من معرفة مصير شكواه من قبل الجهة المسئولة عنها

ية تأديبية ترفع ضده وعدم صدور تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قض -7
العقوبة في خقه إال بعد سماع أقواله وذلك ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر غير مقبول وذلك بعد 

 .استدعائه للمرة الثانية

التظلم من القرار التأديبي الصادر ضده وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام  -8
 .تأديب الطالب

ة التعامل معه وعدم تسليم أي منها إال للطالب نفسه على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهالحفاظ  -9
أو ولي أمره أو من يفوضه بذلك رسمياً ما عدا الحاالت التي يطلب فيها تسليم أو معرفة محتويات 

نشر  ذلك الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجهة حكومية أخرى وال يجوز إفشاء أو
 .محتويات ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب


