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كلمة عميد الكلية

ُتعد كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية اللبنة الأ�س��سية للج�معة التي انبثقت منه� العديد من الكلي�ت والعم�دات  امل�س�ندة. فقد ت�أ�س�ست الكلية يف 
ع�م 1426 هـ وك�نت ت�سم اأربعة اأق�س�م وهي ق�سم علوم املختربات الذي اأ�سبح فيم� بعد كلية العلوم الطبية التطبيقية وق�سم علوم احل��سب الآيل 
الذي اأ�سبح فيم� بعد كلية هند�سة وعلوم احل��سب , وق�سم �سوؤون القبول والت�سجيل الذي اأ�سبح فيم� بعد عم�دة القبول والت�سجيل , و�سوؤون الطالب 
الذي اأ�سبح فيم� بعد عم�دة �سوؤون الطالب. كم� اأُوكل للكلية الإ�سراف على الربن�مج املوحد للكلي�ت ال�سحية , وبرن�مج ال�سنة التح�سريية حتى مت 

اإن�س�ء عم�دة ال�سنة التح�سريية.
لقد ا�ستط�عت الكلية على مدى ال�سنوات امل��سية اأن ت�ستوعب املتغريات وامل�ستجدات التي ًفر�ست نف�سه� على براجمه� الأك�دميية من خالل اإع�دة 
الهيكلة وا�ستحداث عدد من الربامج الأك�دميية وانتق�ل برامج منه� اإىل كلي�ت اأخرى يف داخل اجل�معة. ويعود الف�سل يف ذلك اإىل اهلل �سبح�نه 
وتع�ىل ثم اإىل اجلهود التي يبذله� الأخوة اأع�س�ء هيئة التدري�س من خالل العمل الدءوب يف مراجعة اخلطط الدرا�سية وحتديثه� ب�سكل م�ستمر لكي 
تتن��سب مع ح�جة �سوق العمل خلريجي الكلية. وت�سهد الكلية ح�ليً� حركة دين�ميكية دءوبة لالنطالق به� نحو التميز يف جت�سيد ا�سرتاتيجية اجل�معة 

يف بن�ء منظومة اجلودة ال�س�ملة , وحتقيق العتم�د الك�دميي لرباجمه� والو�سول اإىل الري�دة الع�ملية مب�سيئة اهلل
اإن كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية يف ظل الدعم الذي تلق�ه من مع�يل مدير اجل�معة الدكتور عبد الرحمن بن حممد الع��سمي ت�سعى لكي تكون 
يف مقدمة الكلي�ت التي تعول عليه� اجل�معة يف خدمة اأبن�ء هذا الوطن لي�س على م�ستوى التدري�س فح�سب , بل على م�ستوى البحث العلمي وجودة 
الن�سر, واأن حتقق الأهداف الطموحة التي و�سعته� وزارة التعليم الع�يل للو�سول به� للمك�نة املرموقة التي تتمن�ه� حكومتن� الر�سيدة يف ظل قي�دة 
خ�دم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني و�سمو الن�ئب الث�ين التي ل ت�ألوا جهدا يف دعم هذا القط�ع , كم� ت�سعى الكلية اإىل توطيد عالقته� 
النب�ت�ت الطبية  ًت�سُرف الكلية ب��ست�س�فة كر�سي �س�رة بنت را�سد بن غنيم ل�ستزراع  ب�ملجتمع وذلك من خالل برن�مج الكرا�سي البحثية حيث 

والعطرية غري التقليدية.

                                                                                                                                            عميد الكلية
د. فرحان بن حسين الجعيدي
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

اأُن�سئت كلية العلوم يف اخلرج بن�ء على املوافقة ال�س�مية رقم 10363 / م ب وت�ريخ 1426/8/22 هـ , املبنية على قرار جمل�س التعليم الع�يل رقم 
1426/38/8 هـ يف جل�سته الث�منة والثالثني املنعقدة بت�ريخ 1426/5/26 هـ حتت مظلة ج�معة امللك �سعود , ثم تغري م�سم�ه� اإىل كلية العلوم 
والدرا�س�ت الإن�س�نية مبوجب املوافقة ال�س�مية رقم 5151 / م ب و وت�ريخ 1429/7/3 هـ املبنية على قرار جمل�س التعليم الع�يل رقم 1428/48/8 
يف جل�سته الث�منة والأربعني املنعقدة بت�ريخ 1428/12/27 هـ. وقد مت �سم الكلية اإىل ج�معة اخلرج يف منت�سف الف�سل الدرا�سي الأول من الع�م 
اجل�معي 1430 /1431 هـ بعد �سدور مر�سوم ملكي رقم 7305 / م ب وت�ريخ 1430/9/3 هـ ب�إن�س�ء ج�معة اخلرج وحتويل جميع الكلي�ت يف جنوب 
مدينة الري��س اإىل ج�معة م�ستقلة حتت م�سمى ج�معة اخلرج والتي تغري م�سم�ه� اإىل ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز مبوجب الأمر ال�س�مي الكرمي 

رقم 45388 وت�ريخ 1432/10/12 هـ.
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الرؤية:
التميز يف العلوم الأ�س��سية  و الإن�س�نية وال�سراكة املجتمعية

الرسالة:
اإعداد خريجني من�ف�سني واإنت�ج بحوث ت�سهم يف خدمة املجتمع من خالل توفري برامج اأك�دميية تتفق مع املع�يري املحلية و الع�ملية يف بيئة اأك�دميية 

حمفزة وج�ذبة.

األهداف االستراتيجية:
1-  تطوير الربامج الأك�دميية وفق� ملع�يري اجلودة و العتم�د الأك�دميي.

2- اإعداد خريج من�ف�س.
3- ا�ستقط�ب اأع�س�ء هيئة التدري�س املتميزين و املح�فظة عليهم.

4- ا�ستحداث برامج للدرا�س�ت العلي� تخدم �سوق العمل.
5- تطوير منظومة البحث العلمي.

6- اإق�مة �سراكة ف�علة حملي� وع�ملي�.
7- رفع جودة العمل الإداري و تطويره.

8- حتقيق التطوير امل�ستمر يف تطبيق اأدوات اأنظمة اجلودة. 
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األقسام األكاديمية 

يوجد �ستة اأق�س�م اأك�دميية ب�لكلية , اأربعة منه� تندرج حتت الأق�س�م العلمية , والب�قي يندرج حتت الأق�س�م الإن�س�نية

األقسام العلمية:

لغة التدري�س الدرجة العلمية الق�سم

العربية - الإجنليزية البك�لوريو�س الفيزي�ء

العربية - الإجنليزية البك�لوريو�س الري��سي�ت

العربية - الإجنليزية البك�لوريو�س الكيمي�ء

العربية - الإجنليزية البك�لوريو�س الأحي�ء

األقسام اإلنسانية

لغة التدري�سالدرجة العلميةالق�سم

الإجنليزيةالبك�لوريو�ساللغه الإجنليزية واآدابه�

العربيةالبك�لوريو�سالق�نون
اتصاالت الكلية:

اململكة العربية ال�سعودية  - ج�معة �سلم�ن بن عبدالعزيز - كلية العلوم والدرا�س�ت الأن�س�نية
اخلرج – املدينة اجل�معية – �س ب 83 – الرمز الربيدي 11942 

shum@sau.edu.sa  : الربيد الإلكرتوين
مكتب العميد

ه�تف: 966115888000+ /966115888013+   ف�ك�س:  966115888001+  
وك�لة الكلية 

ه�تف :966115888029+ / 966115888021+ / 966115888022+ 
  http://csh.sau.edu.sa/ar  : موقع الكلية الإلكرتوين 



8

 
الهيكل التنظيمي للكلية

عـمـــــــيد
الكلــــــــية

مكــتب
 العمـــــــيد

وكيل الكلية

وحدة شؤون 
قسمالطالب

الفيزياء

وحدة
الجودة

وكيلة 
الكلية

مساعدة 
الوكيلة للشؤون

األكاديمية

مساعدة الوكيلة
للتطوير والجودة

مساعدة 
الوكيلة للشؤون
المالية واإلدارية

وحدة االعتماد
األكاديمي

وحدة 
خريجي الكلية 

وحدة تقنية
المعلومات

وحدة 
التدريب

وحدة 
التطوير

وحدة الطباعة
والترجمة

وحدة 
اإلحصاء

وحدة الوثائق
والمعلومات

وكيل الكلية
للتطوير
والجودة

قسم
الرياضيات

قسم
الكيمياء

قسم
األحياء

قسم
 القانون

وحدة اإلعداد
العام

قسم اللغة
اإلنجليزية

وأدابها

رؤساء األقسام
األكاديمية

وحدة الحقوق
الطالبية

لجنة المعيدين
والمحاضرين

وحدة
االختبارات

وحدة األنشطة
الطالبية

وحدة اإلرشاد
االكاديمي

لجنة 
الجداول

لجنة
المبتعثين

لجنة استقطاب
 أعضاء هيئة

 التدريس و الباحثين

وكيل الكلية
للشؤون

األكاديمية

أمانة مجلس
الكلية

مدير اإلدارة

لجنة األجهزة
والمعدات

العالقات
العامة

مأمور المستوع
والمشتريات

الشؤون
المالية

الشؤون 
اإلدارية

وحدة الخدمات 
المساندة

وحدة االتصاالت
اإلدارية
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الخطة الدراسية

اللغة  الإ�سالمية ومقررات  الثق�فة  وت�سمل مقررات  الأ�س��سية  املعرفية  الإن�س�نية حتتوي على اجلوانب  والدرا�س�ت  العلوم  لكلية  الدرا�سية  اخلطة 
العربية ومقررات اللغة الإجنليزية ومقررات التخ�س�س ومقررات حرة يف كل التخ�س�س�ت العلمية و الإن�س�نية.

وصف الخطة الدراسية للتخصصات العلمية: 

)1( متطلبات السنة التحضيرية للتخصصات العلمية:
يدر�س الط�لب يف ال�سنة التح�سريية م�ستويني درا�سيني )31 وحدة( كم� هو مو�سح ب�جلدولني الت�ليني:

المستوي الدراسي األول :
متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر

3 )3  ,1, 0(ح�س�ب التف��سل1050 ري�س
3 )2 , 2 , 0(مه�رات القراءة1210 جنم
3 )2 , 2, 0(مه�رات الكت�بة1220 جنم
3 )2 , 0 , 2(مه�رات ال�ستم�ع واملح�دثة1230 جنم
  3)2 , 0 , 1(مه�رات احل��سب الآىل1400 تقن

15)12, 5, 3(جمموع ال�س�ع�ت

المستوي الدراسي الثاني :
متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر

  2)2 , 0 ,0 (املدخل للثق�فة الإ�سالمية101 �سلم
  2)2 , 0 ,0 (امله�رات اللغوية101عرب
4 )3 , 1 , 1(فيزي�ء ع�مة )1(1010 فيز

3 )3  ,1 , 0(ح�س�ب التك�مل1060 ري�س
  2)2 , 0 , 0(مه�رات الت�س�ل1400 علم
3 )2 , 0 , 1(لغة اإجنليزية علمية1604 جنم

  16)14, 2 , 2(جمموع ال�س�ع�ت
الوحدة النظرية متثل 50 دقيقة , الوحدة للتم�رين والعملي متثل 100 دقيقة وفقً� للم�دة الأوىل من لئحة الدرا�سة والختب�رات والقواعد التنفيذية 

جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز.
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)2( متطلبات الجامعة المتبقية )8 وحدات دراسية(:

)2-1( يقوم الط�لب بدرا�سة املقررات الت�لية:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 2(2 الإ�سالم وبن�ء املجتمع 102 �سلم
)0 , 0 , 2(2 النظ�م القت�س�دي يف الإ�سالم 103 �سلم
)0 , 0 , 2(2 اأ�س�س النظ�م ال�سي��سي يف الإ�سالم 104 �سلم
)0 , 0 , 2(2 التحرير العربي 103 عرب

)2-2( مقررات اللغة اإلنجليزية )12 وحدة دراسية(:

يدر�س الط�لب 12 وحدة درا�سية خالل امل�ستويني الدرا�سيني الأول والث�ين )ال�سنة التح�سريية( اأم� ب�لن�سبة ملتطلب اجل�معة من اللغة الإجنليزية 
فيكتفي مب� در�سة الط�لب خالل ال�سنة التح�سريية لطالب الأق�س�م العلمية )امل�ستوى الأول والث�ين(.

)3( مقررات حرة )6 وحدات دراسية(:

 ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرثومب� جمموعه 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحه اأو مه�راته وميكن اأن تكون هذة املقررات من خ�رج الكلية 
اأو من داخله� ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

)4( التدريب الميداني )الصيفي(: 

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ميدانيً� يف جم�ل تخ�س�سه بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية معتمدة يف 
تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية.
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ثانيا: وصف الخطة الدراسية للتخصصات اإلنسانية

)1( متطلبات الجامعة )12 وحدة دراسية(:

)1-1( يقوم الط�لب بدرا�سة املقررات الت�لية:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 2(2 املدخل للثق�فة الالإ�سالمية 101 �سلم
)0 , 0 , 2(2 الإ�سالم وبن�ء املجتمع 102 �سلم
)0 , 0 , 2(2 النظ�م القت�س�دي يف الإ�سالم 103 �سلم
)0 , 0 , 2(2 اأ�س�س النظ�م ال�سي��سي يف الإ�سالم 104 �سلم
)0 , 0 , 2(2 امله�رات اللغوية 101 عرب
)0 , 0 , 2(2 التحرير العربي 103 عرب

)1-2( مقررات اللغة الإجنليزية )9 وحدات درا�سية(: يدر�س الط�لب 9 وحدات درا�سية معتمدة خالل امل�ستوى الدرا�سي الأول اأم� ب�لن�سبة ملتطلب 
اجل�معة من اللغة الإجنليزية فيكتفي مب� در�سه الط�لب خالل ال�سنة الوىل.

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

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 2 , 2(3 مه�رات القراءة 1210 جنم
)0 , 2 , 2(3 مه�رات الكت�بة 1220 جنم
)2 , 0 , 2(3 مه�رات ال�ستم�ع واملح�دثة 1230 جنم
)1 , 0 , 2(3 مه�رات احل��سب الآيل 1400 تقن
)0 0 , 2(2 مه�رات الت�س�ل 1400 علم

)3 , 4 , 10(14 جمموع ال�س�ع�ت
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)3( مقررات حرة )6 وحدات دراسية(:

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعه 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحه اأو مه�راته وميكن اأن تكون هذة املقررات من خ�رج الكلية 
اأو من داخله� ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

)4( التدريب الميداني )الصيفي(:

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ميدانيً� يف جم�ل تخ�س�سه بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية معتمدة يف 
تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية.
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أقسام الكلية

أواًل: األقسام العلمية
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قسم الفيزياء
ق�سم الفيزي�ء اأحد اأق�س�م كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية بج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز وقد مت اإن�س�ء الق�سم مع ن�س�أة الكلية يف ع�م 1426 هـ , 
وبداأت الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول من الع�م اجل�معي 1427-1428 هـ وك�ن الق�سم خمت�سً� ب�لطالب فقط حتى الع�م 1430 هـ ويف بداية 
الف�سل الدرا�سي الأول من الع�م اجل�معي 1430-1431 هـ اأ�سبح للق�سم فرعً� للط�لب�ت. يقدم الق�سم برن�جمه الأك�دميي على امتداد اأربع �سنوات 
درا�سية موزعة على ثم�نية م�ستوي�ت درا�سية مينح من خالله درجة البك�لوريو�س يف الفيزي�ء , ي�ستطع الط�لب املتخرج من ق�سم الفيزي�ء ا�ستكم�ل 
درا�سته العلي� واأن يوؤدي دورًا متميزا يف البحث والتطوير والعمل يف املن�س�أت العلمية وال�سن�عية ذات ال�سلة ب�لفيزي�ء. ي�س�هم ق�سم الفيزي�ء يف 

تقدمي مقررات الفيزي�ء لأق�س�م الكلية وبع�س الكلي�ت الأخرى ب�جل�معة مثل كلية الهند�سة وكلية هند�سة وعلوم احل��سب.

 



15

الرؤية:
التميز فى علوم الفيزي�ء وتطبيق�ته� مب� ي�سهم يف خدمة املجتمع.

الرسالة:
توفري م�ستوي ع�ل من التعليم  يتواكب مع حتدي�ت الع�سر ويوؤهل اخلريج لإحتي�ج�ت �سوق العمل يف املج�لت التطبيقية لعلم الفيزي�ء وامل�س�همة 

يف تنمية املجتمع من خالل توفري برامج اأك�دميية حمفزة واإنت�ج بحوث اإبداعية.

األهداف:
1 - تنمية قدرة الطالب على املالحظة والتحليل وكت�بة التق�ريرالعلمية يف فروع الفيزي�ء املختلفة.

2 - اإعداد الط�لب ملوا�سلة درا�سته يف برامج الدرا�س�ت العلي� يف الفيزي�ء مبختلف اجل�مع�ت داخل اململكة  وخ�رجه�.
3 - اإعداد خريجني موؤهلني علمي� لتلبية احتي�ج�ت �سوق العمل ب�لقط�عني احلكومي  واخل��س يف جم�ل الفيزي�ء.

4 -  ت�سجيع التع�ون العلمي بني اأع�س�ء هيئة التدري�س يف الق�سم والأق�س�م الأخرى  حملي� وع�ملي�.
5 - دعم برامج التنمية ب�ململكة وامل�س�همة يف حل امل�سكالت العلمية وال�سن�عية التي تواجهه�.  

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:
مينح الق�سم درجة بك�لوريو�س العلوم يف الفيزي�ء.

اتصاالت القسم:
العنوان الربيدي: ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز

كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية , ق�سم الفيزي�ء , �س ب 83 , اخلرج 11942
اله�تف

رئي�س الق�سم:  966115888110+
فرع الط�لب�ت: 966115888930+

t.abouelazab@sau.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين
http://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-37 :سفحة الويب�
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الخطة الدراسية بالقسم:

وصف الخطة الدراسية لقسم الفيزياء
يجب اأن يجت�ز الط�لب بنج�ح ) 136 ( وحدة درا�سية لكي يتخرج خالل ثم�نية ف�سول درا�سية علي النحو املو�سح ب�جلدول الت�يل:

متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الفيزياء
للح�سول على درجة البك�لوريو�س يف الفيزي�ء ف�نه يجب على الط�لب اأن ينهي بنج�ح 136 وحدة مقررة علي النحو املو�سح ب�جلدول الت�يل:

عدد املتطلب�ت
املقررات

عدد 
الوحدات 
الدرا�سية

مالحظ�ت

الإجنليزية 1131ال�سنة التح�سريية اللغة  يف  الط�لب  مبه�رة  الإرتق�ء  اإىل  املقررات  هذه  تهدف 
على  قدرتهم  ورفع  والتخ�طب  وال�ستم�ع  والكت�بة  القراءة  حم�ور  على 
التعبري به� بطالقة واأي�سً� ت�أهيل الط�لب لالإطالع دون ع�ئق لغوي على 
كل م� هو جديد ومتطور يف جم�لت التقني�ت احلديثة , كم� تهدف اإىل 
بن�ء اخللفية العلمية ال�سلبة وذلك من خالل درا�سة مقررات تخ�س�سية 

يف جم�لت الري��سي�ت والإح�س�ء والكيمي�ء والفيزي�ء واحل��سوب

الثق�فة 48متطلب�ت اجل�معة املتبقية يف  املهمة  ب�ملف�هيم  الط�لب  اإمداد  اإىل  املتطلب�ت  هذه  تهدف 
الإ�سالمية واملقدرة على التعبري الوا�سح ب�للغة العربية وحقوق الإن�س�ن 
يف الإ�سالم وال�سي��س�ت املحلية والدولية ومعرفته للت�ريخ الوطني وكذلك 

اإمل�مه مبه�رات التعلم والتفكري والبحث والت�س�ل

داخل  من  اإجب�رية  تخ�س�سية  مقررات 
الق�سم

ت�أ�سيل وتنمية املف�هيم واملع�رف اخل��سة ب�لتخ�س�س من خالل درا�سة 2361
الطالب مقررات اأ�س��سية يف التخ�س�س ثم الإرتق�ء ب�مل�ستوى الأك�دميي 
عن طريق حتديد م�س�رات علمية ذات مقررات اإجب�رية واأخرى اختي�رية 

ت�سكل جمموعة من التخ�س�س�ت الن�درة واحليوية لكل ق�سم

داخل  من  اختي�رية  تخ�س�س  مقررات 
الق�سم

515
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413مقررات اإجب�رية من خ�رج الق�سم

12مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم

مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم 
)حرة (

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعة        6  �س�ع�ت 26
معتمدة لتنمية طموح�ته اأو مه�راته . وميكن اأن تكون هذه املقررات من 

خ�رج الكلية اأو داخل الكلية ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

50136املجموع
 

* على الط�لب اأداء التدريب امليداين ملدة �سبعة اأ�س�بيع ك�سرط اأ�س��سي للح�سول على درجة البك�لوريو�س بعد اجتي�ز 95 وحدة درا�سية معتمدة من 
خطة الق�سم يف جهة تعرتف به� الكلية.

وصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس المقترحة لتخصص الفيزياء

أواًل / متطلبات السنة التحضيرية 

اخلطة الدرا�سية لكلية العلوم والدار�س�ت الن�س�نية للتخ�س�س�ت العلمية ومنه� ق�سم الفيزي�ء تتطلب ب�أن يدر�س الط�لب  31 وحدة درا�سية خالل 
ال�سنة التح�سريية جمدولة على م�ستويني درا�سيني, امل�ستوى الدارا�سي الول والث�ين, كم� و�سح يف اجلزء الول من هذا الدليل.

 ثانيُا / متطلبات الجامعة المتبقية :

يدر�س ط�لب كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية للتخ�س�س�ت العلمية ومنه� ق�سم الفيزي�ء عدد 8 وحدات درا�سية كمتطلب�ت ج�معة , معظم هذه 
الوحدات ت�سمل الثق�فة الإ�سالمية والتحرير العربي كم� هو وا�سح يف اجلزء الأول من هذا الدليل.
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ثالثًا / متطلبات القسم : 

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

متطلب مرتافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
1010 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الب�سري�ت )1(2110 فيز
1010 فيز3 )3 , 1 , 0(امليك�نيك� التقليدية )1(2140  فيز
1010 فيز2 )0 , 0 , 2(خمترب كهربية و�سوء2190 فيز
1010 فيز3 )3 , 1 , 0(كهرومغن�طي�سية )1(2210  فيز
1010 فيز3 )3 , 1, 0(فيزي�ء حديثه2230 فيز
2110 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الب�سري�ت)2(2250 فيز
1010 فيز, 1050 ري�س , 3 )3 , 1 , 0(الدين�ميك� احلرارية2410  فيز

1060 ري�س
2250  فيز2110 فيز2 )0 , 0 , 2(خمترب الب�سري�ت2930 فيز
3320 ري�س3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الري��سية )1(3010 فيز
3010 فيز3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الري��سية )2(3020  فيز
2140  فيز3 )3 , 1 , 0(امليك�نيك�  التقليدية )2(3150  فيز
2210 فيز3 )3 , 1 , 0(كهرومغن�طي�سية )2(3230  فيز
2410  فيز , 3320 ري�س3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الإح�س�ئية )1(3420  فيز
3410 ري�س3 )3 , 1 , 0(ميك�نيك� الكم )1(3560  فيز
3560 فيز1010 فيز , 3230 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء اجلوامد )1(3710  فيز
3230  فيز2210  فيز2 )0  , 0 , 2(خمترب الكهرومغن�طي�سية3920  فيز
3710  فيز2 )0 , 0 , 2(خمترب اجلوامد3950  فيز
1 )1 , 0 , 0(اأخالقي�ت املهنة4010 فيز
3020 فيز3 )2 , 1 , 1(الفيزي�ء احل��سوبية4050  فيز
1010 فيز ,  2210  فيز3 )2 , 1 , 1(الإلكرتوني�ت التم�ثلية4240  فيز
3560  فيز3 )3 , 1 , 0(ميك�نيك� الكم )2(4560  فيز
3710  فيز2 )0  , 0 , 2(خمترب فيزي�ء متقدم4960  فيز
4560فيز , 3020  فيز  2)0 ,0 , 2(م�سروع التخرج4990 فيز

3230 فيز , 2250 فيز
61 )47 , 16, 14(جمموع ال�س�ع�ت
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) ب ( مقررات إجبارية من خارج القسم ) 13 وحدة دراسية (:

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
4)3 ,   0 , 1(كيمي�ء ع�مه2010  كيم
1050 ري�س    1060 ري�س3 )3 , 1 , 0(اجلرب اخلطى وهند�سة حتليلية2230 ري�س
1050 ري�س   1060 ري�س3 )3 , 1 , 0(ح�س�ب التف��سل والتك�مل املتعدد3320 ري�س
املع�دلت التف��سلية لطالب 3410 ري�س

الفيزي�ء والكيمي�ء
3320 ري�س3 )3 , 1 , 0(

13 )12 , 3 , 1(جمموع ال�س�ع�ت

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

يخت�ر الط�لب خم�س مقررات من الق�ئمة الت�لية:

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3560 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الذرة4160 فيز
3420  فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الن�نو4190 فيز
3420 فيز3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الإح�س�ئية )2(4220 فيز
3020  فيز  , 3560 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء البالزم�4230 فيز
2250 فيز , 3420  فيز , 3230  فيز3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء التجريبية4320 فيز
4240 فيز3 )3 , 1 , 0(الإلكرتوني�ت الرقمية4330 فيز
4160 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء النواة واجل�سيم�ت4340  فيز
2250 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الليزر وتطبيق�ته�4350  فيز
4340 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الإ�سع�ع4360 فيز
3710  فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء اجلوامد )2(4720  فيز
3710  فيز3 )3 , 1 , 0(مقدمة يف علم املواد4740  فيز
4160 فيز , 3710  فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الط�قة ال�سم�سية4750  فيز
3710  فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء املواد الغري متبلورة4810 فيز
1010 فيز3)3, 0, 0(فيزي�ء حيوىة4950 فيز
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) د (  مقررات اختيارية من خارج القسم ) 2 وحدة دراسية (

يخت�ر الط�لب مقرر واحد  من بني املقررين الت�ليني:

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
2410 فيز, 2110فيز, 2210 فيز, 2010 كيم2 )2 , 0 , 0(مب�دئ  الكيمي�ء غري ع�سوية  لطالب الفيزي�ء2170 كيم
2410 فيز, 2110فيز, 2210 فيز, 2010 كيم2 )2 , 0 , 0(مب�دئ الكيمي�ء الع�سوية لطالب الفيزي�ء2470 كيم

) هـ (  مقررات حرة ) 6 وحدات دراسية (

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعة 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحة اأو مه�راته. وميكن اأن تكون هذه املقررات من خ�رج الكلية 
اأو داخل الكلية ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

التخصص في القسم : 

يتم قبول الط�لب يف البداية كط�لب يف ال�سنة التح�سريية للتخ�س�س�ت العلمية والهند�سية كتخ�س�س ع�م, حيث يدر�س م�ستويني درا�سيني موحدين 
جلميع الطالب وبعد اجتي�زهم� يتم قبوله يف الق�سم ح�سب معدله ورغبته وفق �سروط التخ�سي�س التي يقره� جمل�س الكلية.

التدريب الميداني )  الصيفي ( : 

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ميدانيً� يف جم�ل تخ�س�سه بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية معتمدة يف 
تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية
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التوزيع المقترح لمقررات الخطة الدراسية حسب نظام المستويات 

امل�ستوي الدرا�سي الث�لث : وهو امل�ستوى الذي يلي امل�ستويني الدرا�سيني لل�سنة التح�سريية

متطلب  مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
4 )3,  0, 1( كيمي�ء ع�مة )1(2010 كيم
1010 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الب�سري�ت )1(2110  فيز
1010 فيز3 )3 , 1 , 0(امليك�نيك� التقليدية )1(2140  فيز
1010 فيز2 )0 ,0 , 2(خمترب كهربية و�سوء2190 فيز
1010 فيز3 )3 , 1 , 0(كهرومغن�طي�سية )1(2210  فيز
3 )3 , 1 , 0(اجلرب والهند�سة التحليلية لطالب الفيزي�ء والإح�س�ء2230 ري�س

18 ) 15 , 4, 3(جمموع ال�س�ع�ت

المستوي الدراسي الرابع :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
1010 فيز , 2210  فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء حديثة2230  فيز
2110 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء الب�سري�ت )2(2250 فيز
1010 فيز, 1050 ري�س , 1060 ري�س3 )3 , 1 , 0(الدين�ميك� احلرارية2410  فيز
2250 فيز2110 فيز2 )0 , 0 , 2(خمترب الب�سري�ت2930 فيز

2200 ري�س3 )3 , 1 , 0(ح�س�ب التف��سل والتك�مل )3(3320 ري�س
2110فيز, 2210 فيز, 2010 كيم2 )2 , 0 , 0(مقرر اختي�ري من خ�رج الق�سم

2 )2 , 0 ,0 (متطلب ج�معة
18 )16 , 4 ,2 (جمموع ال�س�ع�ت
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المستوي الدراسي الخامس :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3320 ري�س3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الري��سية )1(3010 فيز
2140  فيز3 )3 , 1 , 0(امليك�نيك�  التقليدية )2(3150  فيز
2210  فيز3 )3 , 1 , 0(كهرومغن�طي�سية )2(3230  فيز
املع�دلت التف��سلية 3410 ري�س

لطالب الفيزي�ء
3320 ري�س3 )3 , 1 , 0(

3230  فيز2210  فيز2 )0 , 0 , 2(خمترب الكهرومغن�طي�سية3920  فيز
2 )2 , 0 ,0 (متطلب ج�معة

3مقرر حر
19 )17 , 4 , 2(جمموع ال�س�ع�ت

المستوي الدراسي السادس :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3010 فيز3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الري��سية )2(3020  فيز
2410  فيز  ,  3320 ري�س3 )3 , 1 , 0(الفيزي�ء الإح�س�ئية )1(3420  فيز
3410 ري�س3 )3 , 1 , 0(ميك�نيك� الكم )1(3560  فيز
3560 فيز1010 فيز , 3230 فيز3 )3 , 1 , 0(فيزي�ء اجلوامد )1(3710 فيز
3710  فيز2 )0 , 0 , 2(خمترب اجلوامد3950  فيز

3مقرر حر
17 )15 , 4 , 2(جمموع ال�س�ع�ت

على الط�لب اأداء التدريب امليدانى ملدة �سبعة اأ�س�بيع ك�سرط اأ�س��سى للح�سول على درجة البك�لوريو�س بعد اجتي�ز 95  تـدريـب ميـدانـي : 

وحدة درا�سية معتمدة من خطة الق�سـم يف جهة تعرتف
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المستوي الدراسي السابع:

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
1010 فيز ,  2210  فيز3 )2 , 1 , 1(الإلكرتوني�ت التم�ثلية4240  فيز
3560  فيز3 )3 , 1 , 0(ميك�نيك� الكم )2(4560  فيز

3 )3 , 1 , 0(مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
3 )3 , 1 , 0(مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
3 )3 , 1 , 0(مقرر اختي�رى  من داخل الق�سم

 2 )2 , 0 , 0(متطلب ج�معة
17 )16 , 5 ,1(جمموع ال�س�ع�ت

المستوي الدراسي الثامن :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
1 )1 ,  0 , 0(اأخالقي�ت املهنة4010 فيز
3020 فيز3 )2 , 1 , 1(الفيزي�ء احل��سوبية4050  فيز
3710  فيز2 )0, 0 , 2 (خمترب فيزي�ء متقدم4960  فيز
2250 فيز2 )0  , 0 , 2(م�سروع التخرج4990 فيز

3020 فيز
3230 فيز
4560 فيز

3 )3 , 1 , 0(مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
3 )3  , 1 , 0(مقرر اختي�ري من داخل الق�سم

2 ) 2 , 0, 0 (متطلب ج�معة
16 )11, 3 , 5 (جمموع ال�س�ع�ت
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قسم الرياضيات
ُيعد ق�سم الري��سي�ت اأحد اأقدم واأكرب اأق�س�م كلية العلوم  والدرا�س�ت الإن�س�نية ب�خلرج , حيث مت اإن�س�ء الق�سم مع ن�س�أة الكلية يف ع�م 1426 هـ 
ك�إحدي كلي�ت ج�معة امللك �سعود , ويف الع�م 1430 هـ ان�سمت اإيل ج�معة اخلرج , ثم اأ�سبحت يف ع�م 1432 هـ اإحدي كلي�ت ج�معة �سلم�ن بن 
عبد العزيز ومنذ ذلك احلني يقدم الق�سم خدم�ته التدري�سية لأعداد كبرية من الطالب والط�لب�ت مبختلف كلي�ت اجل�معة حيث اأن الري��سي�ت 
هي لغة العلوم التطبيقية. يت�ألف الق�سم من فرعني: فرع للطالب يف كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية ب�ملدينة اجل�معية , وفرع للط�لب�ت يقع يف 

كلية العلوم للط�لب�ت يف حي الفي�سلية ب�خلرج.
ي�سم الق�سم يف ع�سويته نخبة متميزة من اأع�س�ء هيئة التدري�س مبختلف الرتب العلمية )اأ�ست�ذ – اأ�ست�ذ م�س�رك – اأ�ست�ذ م�س�عد – حم��سر 
– معيد( يف العديد من تخ�س�س�ت الري��سي�ت )الري��سي�ت البحتة – الري��سي�ت التطبيقية والهند�سية( , كم� ي�س�هم اأع�س�ء هيئة التدري�س 
ب�لق�سم يف اثراء البحث العلمي اإذ يقومون بن�سر اأبح�ثهم العلمية يف العديد من املجالت والدوري�ت العلمية املرموقة , لي�س هذا فح�سب بل ي�س�ركون 

اي�س� يف التحكيم وحترير بع�س املجالت العلمية.
مواد  وجميع   , والكيمي�ء  ك�لفيزي�ء  الن�س�نية  والدرا�س�ت  العلوم  كلية  اأق�س�م  خطط  تتطلبه�  التى  الري��سي�ت  مواد  جميع  بتدري�س  الق�سم  يقوم 

الري��سي�ت التى تتطلبه� خطط بع�س كلي�ت اجل�معة مثل كلي�ت الهند�سة وهند�سة وعلوم احل��سب وكلية ال�سيدلة وكلية اإدارة الأعم�ل.
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الرؤية:
التميز يف علم الري��سي�ت وتطبيق�ته مب� ي�سهم يف خدمة املجتمع.

الرسالة:
موؤهلة  كوادر  خللق  الطالب  لدى  الإن�س�نية  القيم  وتر�سيخ  وتطبيق�ته�  املختلفة  الري��سي�ت  تخ�س�س�ت  يف  للتعليم  حمفزة  اك�دميية  بيئة  توفري 

للمن�ف�سة يف �سوق العمل وفقً� للمع�يري املحلية والع�ملية.

األهداف:
1- حتقيق اجلودة يف تعليم الري��سي�ت مب� يتن��سب مع حتدي�ت وتغريات الع�سر ومق�رنًة مع الربامج التي تقدمه� اجل�مع�ت املحلية والع�ملية.

2 – تطوير التفكري املنطقي والتحليلي وزي�دة مه�رات وقدرات الطالب على حل امل�س�كل ل�سم�ن ف�علية اجن�ز الطالب يف تعلم الري��سي�ت.
3 – ت�أهيل الطالب لاللتح�ق بربامج الدرا�س�ت العلي� يف الري��سي�ت.

4 – اإعداد الطالب لاللتح�ق ب�سوق العمل لي�سبحوا مواطنني م�سوؤولني
5- توفري المك�ني�ت املن��سبة لتعليم وتعلم الري��سي�ت.

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:
مينح الق�سم درجة بك�لوريو�س العلوم يف الري��سي�ت.

اتصاالت القسم:
العنوان الربيدي: ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز

كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية , ق�سم الري��سي�ت , �س ب 83 , اخلرج 11942
اله�تف:

 رئي�س الق�سم:  966115888157+      
فرع الط�لب�ت: 966115888950+  

                          e.aboshanab@sau.edu.sa  ,  mathematicdepartment@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
http://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-36 :سفحة الويب�
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الخطة الدراسية لقسم الرياضيات

يجب اأن يجت�ز الط�لب 136 وحدة درا�سية لكي يتخرج خالل ثم�نية م�ستوي�ت درا�سية.

متطلبات الخطة الدراسية لقسم الرياضيات:

العلوم  كلية  لطالب  الدرا�سية  اخلطة  ت�سميم  ومت  درا�سية.  وحدة   136 يجت�ز  اأن  بعد  الري��سي�ت  فى  البك�لوريو�س  درجة  على  الط�لب  يح�سل 
والدرا�س�ت الإن�س�نية لتحتوي على اجلوانب املعرفية الأ�س��سية يف كل من:

1-  املقررات الأولية يف ال�سنة التح�سريية.
2-  مقررات الثق�فة الإ�سالمية.

3-  مقررات التخ�س�س: تقدم هذة املقررات بدءا من امل�ستوى الث�لث وحتى امل�ستوى الث�من , ويطرح يف هذة امل�ستوي�ت مقررات تخ�س�سية يف 
فروع الري��سي�ت املختلفة )ري��سي�ت بحتة , ري��سي�ت تطبيقية , اح�س�ء مع مقررات اأخرى م�س�ندة( , وكذلك مقررات عملية لتدريب الطالب 
على اإجراء التطبيق�ت الري��سية والح�س�ئية وا�ستنب�ط وحتليل النت�ئج. وقد بنيت اخلطة الدرا�سية ملرحلة البك�لوريو�س يف ق�سم الري��سي�ت على 
اأن يكون عدد الوحدات الدرا�سية الكلي مم�ثاًل مل� يف اأق�س�م الكلية الأخرى ومتوافقة مع الإط�ر الوطنى للموؤهالت . ويبني التوزيع الت�يل تف��سيل 

اخلطة الدرا�سية لق�سم الري��سي�ت.

عدد الوحدات الدرا�سية عدد املقررات املتطلب�ت
31 11 ال�سنة التح�سريية
8 4 متطلب�ت اجل�معة املتبقية

61 21 مقررات تخ�س�سية اإجب�رية من داخل الق�سم
15 5 مقررات اختي�رية من داخل الق�سم
12 4 مقررات اإجب�رية من خ�رج الق�سم
3 1 مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم
6 2 مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم )حرة(
- - التدريب امليداين

136 48 املجموع
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وصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصص الرياضيات

)أ( مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم: )عدد المقررات: 21, عدد الوحدات الدارسية61(:

متطلب �س�بق عدد الوحدات 
الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز 

املقرر
1060 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 اجلرب و الهند�سة التحليلية 2240 ري�س
2240 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 I-اجلرب اخلطى 2250 ري�س
1060 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 املت�سل�سالت الالنه�ئية وتطبيق�ت ح�س�ب التف��سل والتك�مل 2311 ري�س
2250 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 II-اجلرب اخلطى 3280 ري�س
1060 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 امليك�نيك� 2290 ري�س
2311 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 ح�س�ب التف��سل و التك�مل املتعدد 3320 ري�س

2250 ري�س +2311 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 I-مع�دلت تف��سلية ع�دية 3330 ري�س
3320 ري�س +3330 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 II-مع�دلت تف��سلية ع�دية 3340 ري�س

3320 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 حتليل املتجه�ت 3350 ري�س
2250 ري�س +2311 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 التحليل العددي 3370 ري�س

2240 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 I-اجلرب املجرد 2450 ري�س
3320 ري�س +3330 ري�س + 2240 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 I-التحليل احلقيقي 3460 ري�س

3330ري�س + 2301 ري�س ) 0 , 1 , 2 ( 3 حزم ري��سية 3510 ري�س
3320 ري�س +3330 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 التحليل املركب 4350 ري�س
3320 ري�س +3330 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 مقدمة يف املع�دلت التف��سلية اجلزئية 4360 ري�س

3460 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 مقدمةيف التوبولوجي 4430 ري�س
2450 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 II-اجلرب املجرد 4450 ري�س
4430 ري�س ) 0 , 1 , 2 ( 3 م�سروع التخرج 4820 ري�س
1400 تقن ) 1 , 0 , 3 ( 3 ري��سي�ت ح��سوبية

)الربجمة املرئية للم�س�ئل الري��سية(
2301 ري�س

1060 ري�س )0  , 0 , 3 ( 3 I -ري��سي�ت اإكتوارية 2321  ري�س
3460 ري�س ) 0 , 0 , 1 ( 1 اأخالقي�ت املهنة 4620 ري�س

)1 , 18 , 60(61 جمموع ال�س�ع�ت
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)ب( مقررات إجبارية من خارج القسم: )عدد المقررات: 4 , عدد الوحدات الدارسية: 12(:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
1060 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 مب�دئ الإح�س�ء والحتم�لت 2010 اح�س
2010 اح�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الطرق الإح�س�ئية 2040 اح�س
2040 اح�س ) 1 , 0 , 2 ( 3 حزم�إح�س�ئية 3280 اح�س

1010 فيز ) 1 , 0 , 3 ( 3 فيزي�ء ع�مة لطالب الري��سي�ت )2( 2180 فيز
)2 , 2 , 11(12 جمموع ال�س�ع�ت

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

يخت�ر الط�لب 5 مقررات من املجموعتني الآتيتني بحيث يخت�ر مقررين من جمموعة وثالث مقررات من املجموعة الخرى
المجموعة األولى

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2240 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 نظريةالأعداد 3270 ري�س

2250 ري�س +3320 ري�س +3330ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الهند�سة التف��سلية 4390 ري�س
3280 ري�س +3460 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 مقدمة يف التحليل الدايل 4420 ري�س

3460ري�س +3280 ري�س +3320 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 II-التحليل احلقيقي 4470 ري�س
3320 ري�س +3330 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 ح�س�ب التغريات 4520 ري�س
2250ري�س +3320ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 طرق الأمثلية 4530 ري�س

2321  ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 II-ري��سي�ت اإكتوارية 3240 ري�س
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المجموعة الثانية

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2250 ري�س + 2311 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الربجمة الري��سية 3260 ري�س
2250 ري�س +3330 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الدين�ميك� غري اخلطية 4380 ري�س
2290 ري�س +4360 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 ميك�نيك� املوائع املتقدم 4400 ري�س
2290 ري�س +4360 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 امليك�نيك� الكال�سيكية 4410 ري�س

2250ري�س+3320ري�س+3330ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 مب�دئ التحكم الآيل 4480 ري�س
2250ري�س+4360ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 تطبيق�ت ميك�نيك� الو�س�ط املت�سلة 4490 ري�س

4360 ري�س +3370 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الطرق العددية حلل املع�دلت 
التف��سليةاجلزئية

4500 ري�س

2250 ري�س +3330 ري�س +3370 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الهند�سة العددية 4540 ري�س
4470 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 املويج�ت و مع�جلة ال�س�رات 4550 ري�س

3330ري�س+2290ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 دين�ميك� اجل�سم املتم��سك 4560 ري�س

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

يختار الطالب مقررواحد من بين المقررات التالية:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2301 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 اأ�س��سي�ت نظم قواعد البي�ن�ت 2510 ن�ل
2301  ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 الربجمة املرئية 2 2300ع�ل
1010 فيز ) 0 , 1 , 3 ( 3 ميك�نيك� تقليدية )1( 2140 فيز
1010 فيز ) 0 , 1 , 3 ( 3 فيزي�ء حديثة 2230  فيز

1010 فيز +1060 ري�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 دين�ميك� حرارية 2410 فيز
2040 اح�س ) 0 , 1 , 3 ( 3 اإحتم�لت 1 2150 اح�س
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)هـ( مقررات حرة )6 وحدات دراسية(:

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعه 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحة اأو مه�راته وميكن ان تكون هذة املقررات من خ�رج الكلية 
اأو داخل الكلية ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

)و( التدريب الميداني )الصيفي(:

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ملدة �سبعة اأ�س�بيع يف جم�ل تخ�س�سة بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية 
معتمدة يف تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية.

توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

المستوى الدراسي الثالث : وهو المستوى الذي يلي المستويين الدراسيين للسنة التحضيرية

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
1060 ري�س )0 ,1 ,3(3 املت�سل�سالت الالنه�ئية وتطبيق�ت ح�س�ب التف��سل والتك�مل 2311 ري�س
1060 ري�س )0 ,1 ,3(3 اجلرب والهند�سةالتحليلية 2240 ري�س
1060 ري�س )0 ,1 ,3(3 مب�دئ الإح�س�ءوالحتم�لت 2010 اح�س
1010 فيز )1 ,0 ,3(3 فيزي�ء ع�مة لطالب الري��سي�ت )2( 2180 فيز
1400 تقن )0 ,1 ,3(3 ري��سي�ت ح��سوبية )الربجمة املرئية للم�س�ئل الري��سية( 2301 ري�س

)0 ,0 ,2(2 متطلب ج�معة 102 �سلم
)1 , 4 , 17(17 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الرابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2010 اح�س )0 ,1 ,3(3 الطرق الإح�س�ئية 2040 اح�س
2240 ري�س )0 ,1 ,3(3 I-اجلرب اخلطى 2250 ري�س
1060 ري�س )0 ,0 ,3(3 I -ري��سي�ت اإكتوارية 2321 ري�س
2240ري�س )0 ,1 ,3(3 I-اجلرب املجرد 2450 ري�س
1060 ري�س )0 ,1 ,3(3 امليك�نيك� 2290 ري�س

)0 ,0 ,2(2 متطلب ج�معة 103 �سلم
)0 , 4 , 17(17 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الخامس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2250ري�س )0 ,1 ,3(3 II-اجلرب اخلطى 3280 ري�س
2311ري�س )0 , 1 , 3(3 ح�س�ب التف��سل و التك�مل املتعدد 3320 ري�س

2250ري�س + 2311ري�س )0 , 1 , 3(3 I-مع�دلت تف��سلية ع�دية 3330 ري�س
2250ري�س +2311ري�س )0 , 1 , 3(3 التحليل العددي 3370 ري�س

2040 اح�س )0 , 1 , 2(3 حزم اإح�س�ئية 3280 اح�س
) 0 , 0 , 2( 2 متطلب ج�معة 104 �سلم

)0 , 5 , 16(17 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي السادس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
3320ري�س +3330ري�س )0 ,1 ,3(3 II-مع�دلت تف��سلية ع�دية 3340 ري�س

3320 ري�س )0 ,1 ,3(3 حتليل املتجه�ت 3350 ري�س
2240 ري�س + 3220ري�س +3330ري�س )0 ,1 ,3(3 I-التحليل احلقيقي 3460 ري�س

3330ري�س + 2301 ري�س )0 ,1 ,2(3 حزم ري��سيه 3510 ري�س
)0 ,1 ,3(3 مقرر حر
)0 ,1 ,3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم

)0 , 6 , 17(18 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي السابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
3320ري�س + 3330ري�س )0 ,1 ,3(3 مقدمة يف املع�دلت التف��سلية اجلزئية 4360 ري�س

3460ري�س )0 ,1 ,3(3 مقدمة يف التوبولوجي 4430 ري�س
2450 ري�س )0 ,1 ,3(3 II-اجلرب املجرد 4450 ري�س

)0 ,1 ,3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
)0 ,1 ,3(3 مقرر اختي�ري من خ�رج الق�سم
)0 ,1 ,3(3 مقررحر

)0 , 6 , 18(18 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الثامن

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
4430ري�س )0 ,1 ,2(3 م�سروع التخرج 4820 ري�س

3320ري�س + 3330ري�س )0 ,1 ,3(3 التحليل املركب 4350 ري�س
)0 , 1 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
)0 , 1 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
)0 , 1 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
)0 , 0 , 2(2 متطلب ج�معة 103 عرب

3460 ري�س )0, 0 , 1(1 اأخالقي�ت املهنة 4620 ري�س
)0 , 5 , 17(18 جمموع ال�س�ع�ت
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قسم الكيمياء
يعد علم الكيمي�ء علم� اإ�سالمي� عربي� ا�سم� وفعال؛ و علم الكيمي�ء هو العلم الذي ُيعنى بدرا�سة طبيعة امل�دة وتركيبه� وم� يتن�وله� من تغريات 
و يعترب تخ�س�س الكيمي�ء من اأهم التخ�س�س�ت العلمية حيث ل توجد كلية علوم ل حتتوي على ق�سم الكيمي�ء اأو ق�سم الكيمي�ء احليوية اأو ق�سم 
اأو اجليولوجي� و غريه�. ولهذا عملت  اأو احليوان  النب�ت  اأو  الفيزي�ء  اأخري مثل  للكيمي�ء مع تخ�س�س�ت  اأق�س�م مزدوجة  اأو  التطبيقية  الكيمي�ء 
هـ    1432/10/20 بت�ريخ  املنعقدة  وال�ستني(  )ال�س�د�سة  جل�سته  يف  الع�يل  التعليم  جمل�س  تو�سية  �سدور  منذ  الإن�س�نية  والدرا�س�ت  العلوم  كلية 
ب�ملوافقة على اع�دة هيكلة بع�س اأق�س�م كلي�ت ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز, اإىل اإن�س�ء ق�سم �س�مل ذا برن�مج اأك�دميي حديث متك�مل يت�سع لكل 
القدرات واملواهب و اأي�س� ذا �سبغة تكنولوجية يتمتع بج�ذبية للطلبة ويعمل على تنمية قدراتهم الذاتية واإك�س�بهم بع�س اخلربات وامله�رات الفنية 
والكيمي�ئية وال�سن�عية.  كم� اأن الق�سم يخدم جميع الكلي�ت اجل�معية يف املح�فظة )مثل كلية الهند�سة , كلية هند�سة وعلوم احل��سب و كلي�ت 

العلوم ال�سحية ( و�سيتم مب�سيئة اهلل يف القريب الع�جل ان�س�ء عدد من املختربات العلمية والكيمي�ئية ت�ستخدم لالأبح�ث وللتدري�س. 
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الرؤية:
التميز املحلي يف تعليم العلوم الكيمي�ئية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

الرسالة:
امل�س�همة الف�علة يف التنمية الوطنية من خالل كوادر ب�سرية موؤهلة ومن�ف�سة وانت�ج بحوث حتفز النت�ج املعريف وت�سهم يف القت�س�د املعريف وخدمة 

املجتمع.

األهداف:
1-  اك�س�ب الطلبة املع�رف وامله�رات يف جم�ل العلوم الكيمي�ئية مب� يواكب التقدم العلمي.

2-  اعداد كف�ءات وطنية موؤهلة ت�سهم يف تلبية احتي�ج�ت خطط التنمية والتعليم وال�سن�عة يف اململكة.
3-   اجراء البحوث العلمية التي ت�سهم يف خدمة املجتمع.

4-   ت�سجيع ال�سراك�ت الع�ملية بتعزيز التوا�سل مع املوؤ�س�س�ت البحثية داخل اململكة وخ�رجه�.
5-   امل�س�همة يف ن�سر الثق�فة العلمية لأفراد املجتمع عن طريق املوؤمترات والندوات العلمية.

6-   تقدمي اخلدم�ت الأ�ست�س�راية يف جم�ل الكيمي�ء للقط�عني احلكومي واخل��س.

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

مينح الق�سم درجة بك�لوريو�س العلوم يف الكيمي�ء 

اتصاالت القسم 

وميكن التوا�سل مع ق�سم الكيمي�ء بج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز ب�خلرج بو�س�ئل الت�س�ل الآتية:
الربيدى •  العنوان 

ق�سم الكيمي�ء
كلية العلوم والدرا�س�ت الن�س�نية

ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز
  �س.ب 83 اخلرج 11942

الـه�تف
رئي�س الق�سم : 96611588050+  
فرع الط�لب�ت: 96611588954+

a.elsawaf@sau.edu.sa  :الربيد الكرتوين
http://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-40 :املوقع اللكرتونى
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الخطة الدراسية لقسم الكيمياء
متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الكيمياء

يجب اأن يجت�ز الط�لب بنج�ح ) 136 ( وحدة درا�سية خالل ثم�نية ف�سول درا�سية للح�سول على درجه البك�لوريو�س يف الكيمي�ء طبقً� للخطه 
الدرا�سية  املو�سحه يف اجلدول الت�يل:

مالحظ�تعدد الوحدات الدرا�سيةعدد املقرراتاملتطلب�ت
1131ال�سنة التح�سريية

48متطلب�ت اجل�معة املتبقية
2568مقررات تخ�س�سية اإجب�رية من داخل الق�سم
36مقررات تخ�س�س اختي�رية من داخل الق�سم

311مقررات اإجب�رية من خ�رج الق�سم
26مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم

26مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم   ) حرة (
136 وحدة درا�سية50املجموع
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أواًل / متطلبات السنة التحضيرية 

اخلطة الدرا�سية لكلية العلوم والدار�س�ت الإن�س�نية للتخ�س�س�ت العلمية ومنه� ق�سم الكيمي�ء تتطلب ب�أن يدر�س الط�لب  31 وحدة درا�سية خالل 
ال�سنة التح�سريية جمدولة على م�ستويني درا�سيني, امل�ستوى الدارا�سي الول والث�ين, كم� هو وا�سح يف اجلزء الول من هذا الدليل.

ثانيُا / متطلبات الجامعة المتبقية :

يدر�س ط�لب كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية للتخ�س�س�ت العلمية ومنه� ق�سم الكيمي�ء عدد 8 وحدات درا�سية كمتطلب�ت ج�معة, هذه الوحدات 
ت�سمل مقررات الثق�فة الإ�سالمية والتحرير العربي كم� و�سح يف اجلزء الأول من هذا الدليل.

ثالثًا / متطلبات القسم : 

) أ ( مقررات إجبارية من داخل القسم ) 67 وحدة دراسية (:

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
-4)1,0,3(كيمي�ء ع�مة )1(2010 كيم
-4)1,0,3(كيمي�ء ع�مة )2(2020 كيم
2010 كيم3 )2,1,0(كيمي�ء غري ع�سوية  )1(2110 كيم
2110 كيم3)0,0,3(كيمي�ء غري ع�سوية  )2(3120 كيم
3120 كيم2)0,0,2(كيمي�ء تن��سقية3130 كيم
2110 كيم, 2410 كيم2)0,0,2(كيمي�ء ع�سوية معدنية4140 كيم
مو�سوع�ت خمت�رة يف الكيمي�ء 4150 كيم

غري الع�سوية
3130 كيم2)0,0,2(

2010 كيم4)1,0,3(كيمي�ء حتليلية )1(2210 كيم
2210 كيم4)1,0,3(كيمي�ء حتليلية )2(3220 كيم
3220 كيم3)1,0,2(طرق التحليل الطيفي3230 كيم
3220 كيم2)0,0,2(طرق الف�سل الكروم�توجرايف4240 كيم
2020 كيم4)1,0,3(كيمي�ء فيزي�ئية )1(3310 كيم
3310 كيم4)1,0,3(كيمي�ء فيزي�ئية )2(3320 كيم
3320 كيم2)0,0,2(الكيمي�ء الكهربية4330 كيم
3320 كيم2)0,0,2(كيمي�ء ال�سطوح واحلفز4340 كيم



38

2010 كيم4)1,0,3(كيمي�ء ع�سوية )1(2410 كيم
2410 كيم4)1,0,3(كيمي�ء ع�سوية )2(3420 كيم
3420 كيم2)0,0,2(كيمي�ء البوليمرات3430 كيم
3420 كيم2)0,0,2(كيمي�ء املنتج�ت الطبيعية4440 كيم
3420 كيم2)0,0,2(ميك�نيكية التف�عالت الع�سوية4450 كيم
3420 كيم3)1,0,2(اأطي�ف املركب�ت الع�سوية4460 كيم
3420 كيم2)0,0,2(كيمي�ء البرتول ومنتج�ته4470 كيم
3120 كيم, 3420 كيم, 3220 1)1,0,0(م�سروع بحث )1(4980 كيم

كيم, 3320 كيم
4980 كيم2)2,0,0(م�سروع بحث )2(4990 كيم
1)0,0,1(اأخالقي�ت املهنة4010 كيم

68 ) 55 , 0 , 13 (جمموع الوحدات الدرا�سية
 

) ب ( مقررات إجبارية من خارج القسم ) 11 وحدات دراسية ( :

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
1010 فيز4)1,0,3(فيزي�ء ع�مة )2(2310 فيز
2010 كيم3)1,0,2(كيمي�ء حيوية ع�مة3010 كيح
-4)1,0,3(اأحي�ء ع�مة )1(2010حي�

11 )8 , 1 , 3(جمموع الوحدات الدرا�سية
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) ج ( مقررات اختيارية من داخل القسم ) 6 وحدات دراسية (

يخت�ر الط�لب ثالث مقررات درا�سية من الق�ئمة الت�لية :

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3130 كيم2)0,2, 0(تطبيق�ت مع�دن انتق�لية4160 كيم
3120 كيم2)0,2, 0(كيمي�ء نووية اإ�سع�عية4170 كيم
3230 كيم2)0,2, 0(التحليل الكيمي�ئي الإح�س�ئي4250 كيم
3230 كيم2)0,2, 0(كيمي�ء البيئة و التلوث4260 كيم
4340 كيم2)0,2, 0(كيمي�ء الت�آكل4370 كيم
3320 كيم2)0,2, 0(الكيمي�ء ال�سن�عية4350 كيم
3320 كيم2)0,2, 0(كيمي�ء الكم4360 كيم
3420 كيم2)0,2, 0(كيمي�ء الكربوهيدرات4480 كيم
3420 كيم2)0,2, 0(اأ�س��سي�ت كيمي�ء الن�نو4490 كيم

) د (  مقررات اختيارية من خارج القسم ) 6 وحدات دراسية (

يخت�ر الط�لب مقرران درا�سيني من بني املقررات الت�لية:

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
1060 ري�س3)0,3, 1(مب�دئ الإح�س�ء و الحتم�لت2010 اح�س
1060 ري�س3)1,3, 0(مع�دلت تف��سلية 3410 ري�س
2010حي�3)0,2, 1(ف�سيولوجي� احليوان لطالب الكيمي�ء 3230حي�
-3)0,2, 1(ف�سيولوجي� احليوان 2410حي�
1010 فيز3)1,3, 0(ب�سري�ت )1(2110 فيز
1010 فيز3)1,3, 0(الفيزي�ء احلديثة2230 فيز
1010 فيز , 1060 ري�س3)1,3, 0(الثريمودين�ميك2410 فيز



40

) هـ (  مقررات حرة ) 6 وحدات دراسية (

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررات درا�سية ومب� جمموعة 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحة اأو مه�راته ,  وميكن اأن تكون هذه املقررات من خ�رج اأو 
داخل الكلية ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

التدريب الميداني )  الصيفي ( : 

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ميدانيً� ملدة �سبعة اأ�س�بيع يف جم�ل الكمي�ء بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية 
معتمدة يف تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة معتمده من الكلية.

التوزيع المقترح لمقررات الخطة الدراسية حسب نظام المستويات 

المستوي الدراسي الثالث : وهو امل�ستوى الذي يلي امل�ستويني الدرا�سيني لل�سنة التح�سريية

متطلب  مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
2)0,0,2(متطلب ج�معة***

4)1,0,3(كيمي�ء ع�مة )1(2010 كيم
4)1,0,3(كيمي�ء ع�مة )2(2020 كيم
1010 فيز4)1,0,3(فيزي�ء ع�مة )2(2310 فيز
4)1,0,3(اأحي�ء ع�مة )1(2010 حي�

18 ) 14 , 1, 4(جمموع الوحدات الدرا�سية

المستوي الدراسي الرابع :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
-2)0,0,2(متطلب ج�معة***

2010 كيم4)1,0,3(كيمي�ء حتليلية )1(2210 كيم
2010 كيم3 )2, 1, 0(كيمي�ء غري ع�سوية  )1(2110 كيم
2010 كيم4)1,0,3(كيمي�ء ع�سوية )1(2410 كيم

       3)0,0,3(مقرر حر***
16 )14, 1, 2(جمموع الوحدات الدرا�سية
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امل�ستوي الدرا�سي اخل�م�س :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
-2)0,0,2(متطلب ج�معة***

2110 كيم3)0,0,3(كيمي�ء غري ع�سوية  )2(3120 كيم
2020 كيم4)1,0,3(كيمي�ء فيزي�ئية )1(3310 كيم
2410 كيم4)1,0,3(كيمي�ء ع�سوية )2(3420 كيم
2210 كيم4)1,0,3(كيمي�ء حتليلية )2(3220 كيم

17 )14 , 0 , 3(جمموع الوحدات الدرا�سية

امل�ستوي الدرا�سي ال�س�د�س :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
-2)0,0,2(متطلب ج�معة***

2010 كيم3)1,0,2(كيمي�ء حيوية ع�مة3010 كيح
3310 كيم4)1,0,3(كيمي�ء فيزي�ئية )2(3320 كيم
3220 كيم3)1,0,2(طرق التحليل الطيفي3230 كيم
3120 كيم2)0,0,2(كيمي�ء تن��سقية3130 كيم
3420 كيم2)0,0,2(كيمي�ء البوليمرات3430 كيم
2)0,0,2(مقرر اختي�ري كيمي�ء*** كيم

18)15 , 0 , 3(جمموع الوحدات الدرا�سية

تـدريـب ميـدانـي : على الط�لب اأداء التدريب امليداين ملدة �سبعة اأ�س�بيع ك�سرط اأ�س��سي للح�سول على درجة البك�لوريو�س بعد اجتي�ز 95 وحدة 
درا�سية معتمدة من خطة الق�سـم يف جهة تعرتف به� الكلية.



42

امل�ستوي الدرا�سي ال�س�بع :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3320 كيم2)0,0,2(الكيمي�ء الكهربية4330 كيم
2110 كيم, 2410 كيم2)0,0,2(كيمي�ء ع�سوية معدنية4140 كيم
3420 كيم2)0,0,2(كيمي�ء املنتج�ت الطبيعية4440 كيم
3420 كيم2)0,0,2(ميك�نيكية التف�عالت الع�سوية4450 كيم
3220 كيم2)0,0,2(طرق الف�سل الكروم�توجرايف4240 كيم
3120 كيم, 3420 كيم, 1)1,0,0(م�سروع بحث )1(4980 كيم

3220 كيم, 3320 كيم
2)0,0,2(مقرر اختي�ري كيمي�ءكيم

3320 كيم2)0,0,2(كيمي�ء ال�سطوح واحلفز4340 كيم
3اختي�ري من خ�رج التخ�س�س***

18 )17 , 0 ,1(جمموع الوحدات الدرا�سية

امل�ستوي الدرا�سي الث�من :

متطلب مرافقمتطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3420 كيم3)1,0,2(اأطي�ف املركب�ت الع�سوية4460 كيم
3420 كيم2)0,0,2(كيمي�ء البرتول ومنتج�ته4470 كيم
3130 كيم2)0,0,2(مو�سوع�ت خمت�رة يف الكيمي�ء غري الع�سوية4150 كيم
4980 كيم2)0,0,2(م�سروع بحث )2(4990 كيم
1)10,0,1(اأخالقي�ت املهنة4010 كيم
3اختي�ري من خ�رج التخ�س�س       ***
2)0,0,2(مقرر اختي�ري كيمي�ء*** كيم

3)0,0,3(مقرر حر       
18 )15, 0 , 3 (جمموع الوحدات الدرا�سية
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المقررات الخدمية : 

وهي املقررات التي يقدمه� الق�سم لالأق�س�م الأخرى داخل الكلية وخ�رجه�.

مالحظ�تعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
4)1,1,3(كيمي�ء ع�مة لطالب الهند�سة1010كيم
2)0,0,2(مب�دئ الكيمي�ء غري الع�سوية لطالب الفيزي�ء2170 كيم
2)0,0,2(مب�دئ الكيمي�ء الع�سوية لطالب الفيزي�ء2470 كيم
2)2,0, 1(كيمي�ء ع�سوية لطالب الأحي�ء2480 كيم
كيمي�ء ع�سوية لطالب ال�سنة التح�سريية 106 كيم

ال�سحية
) 0, 0, 2 ( 2

مقررات تخدم �سوق العمل :

مالحظ�تعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
2)0,0,2(كيمي�ء ع�سوية معدنية4140 كيم
3)1,0,2(طرق التحليل الطيفي3230 كيم
2)0,0,2(طرق الف�سل الكروم�توجرايف4240 كيم
2)0,0,2(كيمي�ء البيئة و التلوث4260 كيم
2)0,0,2(كيمي�ء املنتج�ت الطبيعية4440 كيم
2)0,0,2(الكيمي�ء ال�سن�عية4360 كيم
2)0,0,2(كيمي�ء ال�سطوح واحلفز4340 كيم
2)0,0,2(كيمي�ء البرتول ومنتج�ته4470 كيم
2)0,0,2(اأ�س��سي�ت كيمي�ء الن�نو4490 كيم
1)1,0,0(م�سروع بحث )1(4980 كيم
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قسم األحياء

يعترب ق�سم الأحي�ء من الأق�س�م الأ�س��سية يف كلي�ت العلوم على م�ستوى الع�مل.  يعمل ق�سم الأحي�ء على حتقيق توازن يف مع�رف ومه�رات اخلريج 
املع�يري  تفي مبتطلب�ت  متميزة  علمية  وذلك من خالل  خطط  ال�سخ�سية  واحتي�ج�ته  العلمية  احلي�ة  وبني  والتطبيق  النظرية  بني  يجمع  بحيث 
الوف�ء  ق�درة على  ب�سخ�سية علمية   ب�لق�سم لالنفراد  للو�سول  الإبداع يف جم�ل علوم احلي�ة  ثق�فة  ن�سر  اإىل  ب�لإ�س�فة  الع�ملية. هذا  الأك�دميية 

مبتطلب�ت العتم�د الأك�دميي.
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الرؤية:
التميز فى علوم احلي�ة وتطبيق�ته� مب� ي�سهم يف خدمة املجتمع.

الرسالة:
اإعداد كوادر موؤهلة علميً� , لديهم قدرات ع�لية ملواجهة التحدي�ت يف خمتلف املي�دين البيولوجية بهدف الدعم والرتق�ء بخطط التنمية من خالل 

تعليم وتدريب ع�ل اجلودة ي�س�رك يف الرتق�ء مب�ستوى اجل�معة واملجتمع.

األهداف:
1-  اإعداد كوادر موؤهلة علميً� ل�سد ح�جة �سوق العمل من املتخ�س�سني يف علوم احلي�ة.

2-  تزويد الطالب والط�لب�ت ب�مله�رات الأ�س��سية يف جم�لت علوم احلي�ة.
3-  مواكبة التقدم العلمي وتطبيق�ته املختلفة يف هذا املج�ل.

4-  امل�س�همة الن�سطة يف جم�لت الأبح�ث العلمية والدرا�س�ت احليوية.
5-  الربط بني علوم احلي�ة وتطبيق�ته� وعالقته� ب�ملجتمع والبيئة.
6-  التف�عل مع املجتمع يف حل امل�س�كل املحلية بقط�ع�ته املتعددة.

 
الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

مينح الق�سم درجة بك�لوريو�س العلوم يف الأحي�ء

اتصاالت القسم:

العنوان الربيدي: ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز
كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية , ق�سم الأحي�ء , �س ب 83 , اخلرج 11942

a.montasser@sau.edu.sa      :الربيد اللكرتونى
ه�تف

 رئي�س ق�سم: 966115888062+ 
فرع الط�لب�ت: 966115888940+

http://csh.sau.edu.sa/ar/department/1-41 :املوقع اللكرتونى
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الخطة الدراسية لقسم االحياء

يجب اأن يجت�ز الط�لب 136 وحدة درا�سية لكي يتخرج خالل ثم�نية م�ستوي�ت درا�سية.

متطلبات الخطة الدراسية لقسم األحياء:

يح�سل الط�لب على درجة البك�لوريو�س فى الأحي�ء بعد اأن يجت�ز 136 وحدة درا�سية. ومت ت�سميم اخلطة الدرا�سية لطالب كلية العلوم والدرا�س�ت 
الإن�س�نية لتحتوي على اجلوانب املعرفية الأ�س��سية يف كل من:

1-  املقررات الأولية يف ال�سنة التح�سريية.
2-  الثق�فة الإ�سالمية.

3-  مقررات التخ�س�س: تقدم هذه املقررات بدءا من امل�ستوى الث�لث وحتى امل�ستوى الث�من ويطرح يف هذه امل�ستوي�ت مقررات تخ�س�سية يف فروع 
الأحي�ء املختلفة )علم احليوان – علم النب�ت – علم الك�ئن�ت الدقيقة -  مقررات اأخرى تخدم التخ�س�س( , وكذلك مقررات عملية لتدريب 
عدد  يكون  اأن  على  الأحي�ء  ق�سم  يف  البك�لوريو�س  ملرحلة  الدرا�سية  اخلطة  بنيت  وقد  النت�ئج.  وحتليل  وا�ستنب�ط  التج�رب  اجراء  على  الطالب 
الوحدات الدرا�سية الكلية مم�ثاًل مل� يف اأق�س�م الكلية الأخرى وموزعة على متطلب�ت ال�سنة التح�سريية مع املتطلب�ت الأخرى. ويبني التوزيع الت�يل 

تف��سيل اخلطة الدرا�سية لق�سم الأحي�ء.

عدد الوحدات الدرا�سية عدد املقررات املتطلب�ت
31 11 ال�سنة التح�سريية
8 4 متطلب�ت اجل�معة املتبقية

68 24 مقررات تخ�س�سية اإجب�رية من داخل الق�سم
14 4 مقررات اإجب�رية من خ�رج  الق�سم
6 3 مقررات اختي�رية من داخل الق�سم
3 1 مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم
6 2 مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم )حرة(
- - التدريب امليداين

136 49 املجموع
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وصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصص األحياء
)أ( مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم: )عدد المقررات: 24 , عدد الوحدات الدارسية: 68(

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)1, 0 , 3(4 اأحي�ء ع�مة )1( 2010 حي�

2010 حي� )1, 0 , 3(4 اأحي�ء ع�مة )2( 2020 حي�
)0, 0 , 2(2 اأ�س��سي�ت علم البيئة 2610 حي�

2010 حي� )1, 0 , 2(3 علم اخللية 2120 حي�
2010 حي� )1, 0 , 2(3 علم الأحي�ء الدقيقة 2410 حي�
2010 حي� )0, 0 , 2(2 احلي�ة البحرية 2130 حي�
2010 حي� )1, 0 , 2(3 ت�سنيف نب�ت�ت زهرية 3310 حي�
2020 حي� )1, 0 , 2(3 ف�سيولوجي� احليوان 3210 حي�
2410 حي� )1, 0 , 2(3 علم الفريو�س�ت 3420 حي�
2010 حي� )1, 0 , 2(3 ف�سيولوحي� النب�ت 3320 حي� 
2010 حي� )1, 0 , 2(3 علم احل�سرات الع�م 3220 حي�
2410 حي� )1, 0 , 2(3 علم البكتريي� 3430 حي�
2120 خي� )1, 0 , 2(3 علم الوراثة الع�م 3510 حي�
2410 حي� )1, 0 , 2(3 علم الطح�لب 3440 حي�
2010 حي� )0, 0 , 2(2 التلوث 4620 حي�
3210 حي� )1, 0 , 2(3 علم الأجنة 4230 حي�
2410 حي� )1, 0 , 2(3 علم الفطري�ت 4450 حي�
3220 حي� )1, 0 , 2(3 علم الطفيلي�ت 4240 حي�
2120 حي� )1, 0 , 2(3 علم الأن�سجة والتح�سري املجهري 4250 حي�

2010 حي� , 3310 حي� )1, 0 , 2(3 نب�ت�ت وحيوان�ت البيئة ال�سعودية 4140 جي�
3010 حي� )1, 0 , 2(3 البيولوجي� اجلزيئية 4520 حي�
3210 حي� )1, 0 , 2(3 علم املن�عة 4270 حي�

)0, 0 , 1(1 اأخالقي�ت املهنة 4030 حي�
كل م� �سبق )0, 0 , 2(2 م�سروع بحث 4980 حي�

)19 , 0 , 49(68 جمموع ال�س�ع�ت
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)ب( مقررات إجبارية من خارج القسم: )عدد المقررات: 4 , عدد الوحدات الدارسية: 14(:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0, 1 , 2(3 اإح�س�ء حيوي 2060 اح�س
)1 , 0 , 3(4 كيمي�ء ع�مة )1( 2010 كيم

2010 كيم )1 , 0 , 3(4 كيمي�ء ع�سوية )1( 2410 كيم
2010 كيم )1 , 0 , 2(3 كيمي�ء حيوية ع�مة 3010 كيح

)3 , 1 , 10(14 جمموع ال�س�ع�ت

)ج( مقررات اختياري من داخل القسم: )عدد المقررات: 3 , عدد الوحدات الدارسية: 6(:

يخت�ر الط�لب 3 مقررات درا�سية من الق�ئمة الت�لية:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2110 حي� )0 , 0 , 2(2 علم البيئة التطبيقي 3630 حي�

2010 حي� , 2120 حي� )1 , 0 , 1(2 التقنية احليوية 3530 حي�
3210 حي� )1 , 0 , 2(2 علم الدم 3260 حي�
2410 حي� )1 , 0 , 1(2 اأمرا�س النب�ت�ت 4460 حي�
3320 حي� )1 , 0 , 1(2 النب�ت�ت الطبية 4330 حي�

3510 حي� , 4520 حي� )1 , 0 , 1(2 الهند�سة الوراثية 4540 حي�
3210 حي� )1 , 0 , 1(2 �سلوك احليوان 4280 حي�
2410 حي� )1 , 0 , 1(2 ميكروبيولوجي� الأغذية 4470 حي�

) 7 , 0 , 9 ( 16 جمموع ال�س�ع�ت
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)د( مقررات اختيارية من خارج القسم: )عدد المقررات: 1 , عدد الوحدات الدارسية: 3(:

يخت�ر الط�لب مقرر درا�سى من بني املقررات الت�لية:

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
1010 فيز )1 , 0 , 2(3 ب�سري�ت )1( 2110 فيز
1010 فيز )0 , 0 , 3(3 فيزي�ء حيوية 4950 فيز

) 1 , 0 , 5 ( 6 جمموع ال�س�ع�ت

)هـ( مقررات حرة )6 وحدات دراسية(:

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعه 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحة اأو مه�راته وميكن ان تكون هذه املقررات من خ�رج الكلية 
اأو داخل الكلية ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

)و( التدريب الميداني )الصيفي(:

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ملدة �سبعة اأ�س�بيع يف جم�ل تخ�س�سة بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية 
معتمدة يف تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية.

توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

المستوى الدراسي الثالث : وهو المستوى الذي يلي المستويين الدراسيين للسنة التحضيرية

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 2(2 متطلب ج�معة
)0 , 1 ,2(3 اإح�س�ء حيوي 2060 اح�س
)1 , 0, 3(4 كيمي�ء ع�مة )1( 2010 كيم
)1 , 0, 3(4 اأحي�ء ع�مة )1( 2010 حي�
)0 , 0 , 2(2 اأ�س��سي�ت علم البيئة 2610 حي�
)0 , 0 , 2(2 مقرر حر

)2 ,1 , 14 ( 17 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الرابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 2(2 متطلب ج�معة

2010 كيم )1 , 0 , 3(4 كيمي�ء ع�سوية )1( 2410 كيم
2010 حي� )1 , 0 , 3(4 اأحي�ء ع�مة )2( 2020 حي�
2010 حي� )1 , 0 , 2(3 علم اخللية 2120 حي�
2010 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الأحي�ء الدقيقة 2410 حي�
2010 حي� )0 , 0 , 2(2 احلي�ة البحرية 2130 حي�

)4 , 0 , 14(18 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الخامس

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
2)2 , 0 , 0(متطلب ج�معة

2010كيم3)2 , 0 , 1(كيمي�ء حيوية ع�مة3010 كيح
2010 حي�3)2 , 0 , 1(ت�سنيف نب�ت�ن زهرية3310 حي�
2410 حي�3)2 , 0 , 1(علم الفريو�س�ت3420 حي�
2020 حي�3)2 , 0 , 1(ف�سيولوجي� احليوان3210 حي�
2010 حي�3)2 , 0 , 1(علم احل�سرات الع�م3220 حي�

17)12 , 0 , 5(جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي السادس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 2(2 متطلب ج�معة

2010 حي� )1 , 0 , 2(3 ف�سيولوجي� النب�ت 3320 حي�
2410 حي� )1 , 0 , 2(3 علم البكتريي� 3430 حي�
2120 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الوراثة الع�م 3510 حي�
2410 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الطح�لب 3440 حي�

)0 , 0 , 2(2 اختي�ري من داخل التخ�س�س
)4 , 0 , 12(16 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي السابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2610 حي� )0 , 0 , 2(2 التلوث 4620 حي�
3210 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الأجنة 4230 حي�
2410 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الفطري�ت 4450 حي�
3220 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الطفيلي�ت 4240 حي�
2120 حي� )1 , 0 , 2(3 علم الأن�سجة والتح�سري املجهري 4250 حي�

)0 , 0 , 2(2 مقرر اختي�ري من داخل التخ�س�س
)0 , 0 , 2(2 مقرر حر

)4 , 0 , 14(18 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الثامن

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2010 حي� , 3310 حي� )1 , 0 , 2(3 نب�ت�ت وحيوان�ت البيئة ال�سحراوية 4140 حي�

3010 حي� )1 , 0 , 2(3 البيولوجي� اجلزيئية 4520 حي�
3210 حي� )1 , 0 , 2(3 علم املن�عة 4270 حي�

)0 , 0 ,1(1 اأخالقي�ت املهنة 4030 حي�
كل م� �سبق )0 , 0 , 2(2 م�سروع بحث 4980 حي�

)2 , 0 , 0(2 مقرر اختي�ري من داخل التخ�س�س
)0 , 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من خ�رج التخ�س�س 
)0 , 0 , 2(2 مقرر حر

)5 , 0 , 14(19 جمموع ال�س�ع�ت
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األقسام اإلنسانية
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قسم اللغة اإلنجليزية
اإن�س�ء ق�سم اللغة الإجنليزية ل�سدور قرار جمل�س التعليم الع�يل رقم 1428/48/18 بت�ريخ 1428/12/27 هـ والذي توج ب�ملوافقة  يرجع ت�ريخ 
ال�س�مية رقم 5151 / م ب بت�ريخ 1429/7/3 هـ وذلك بهدف تقدمي برامج لتنمية مه�رات التوا�سل ب�للغة الإجنليزية لطالب كلي�ت اجل�معة 
املختلفة واعداد جيل من اخلريجني املتخ�س�سني يف اللغة الإجنليزية واملوؤهلني للعمل ب�لتدري�س يف مراحل التعليم الع�م املختلفة والعمل ب�ملوؤ�س�س�ت 
الع�مة واخل��سة وذلك من خالل تقدمي برامج يف اللغة الإجنليزية واآدابه� والرتجمة. وتعتمد اإ�سرتاتيجية الق�سم منذ اإن�س�ئه يف اإط�ر روؤية اجل�معة 

على ا�ستقط�ب الكف�ءات املتخ�س�سة من اأع�س�ء هيئة التدري�س التي ت�سهم يف اجن�ز اأهدافه.

 

الرؤية:
التميز يف تدري�س اللغة الجنليزية واآدابه� والرتجمة والبحث العلمي خدمًة للمجتمع.

الرسالة:
تقدمي تعليم اك�دميي متميزيف جم�لت اللغة والرتجمة والبحث العلمي لأعداد خريجني موؤهلني ل�سوق العمل وخدمة املجتمع. 

األهداف:
1-  تقدمي برامج يف اللغة الجنليزية واآدابه� والرتجمة حتقق مع�يرياجلودة والعتم�د.

2-  توفري فر�س تعليمية ت�س�عدالطالب على تنمية مه�رات املهنية ال�سخ�سية.
3-  اعداد خريجني موؤهليه اك�دميي� و لديهم القدرة على املتن�ق�س يف �سوق العمل-

4-  ت�سجيع و اثراء و ن�سر ثق�فة البحث العلمي.
5-  العتم�د علىا�سرتاتيجي�ت تدري�س حتفز الدافعية وتنمي التفكري الن�ق دوال�سلوك الأخالقي.

6-  اعداد اجي�ل من اخلريجني املوؤهلة يف جم�لت اللغة الجنليزية الق�درية على خدمة و تطويراملجتمع.
7-  تقدمي برامج تدريب اأك�دميي ومهني لأع�س�ء هيئة التدري�س.



55

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

مينح الق�سم درجة البك�لوريو�س يف اللغة الإجنليزية

اتصاالت القسم:

العنوان الربيدي:ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز
كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية, ق�سم اللغة الإجنليزية, �س ب 83, اخلرج 11942

اله�تف
 رئي�س الق�سم : 966115888180+
 فرع الط�لب�ت: 966115888970+

mh.ali@sau.edu.sa  :الربيداللكرتوين
http://old.sau.edu.sa/college/204/department/297 :املوقع اللكرتوين

الخطة الدراسية لقسم اللغة اإلنجليزية

يجب اأن يجت�ز الط�لب 136 وحدة درا�سية لكي يتخرج خالل ثم�نية م�ستوي�ت درا�سية.

متطلبات الخطة الدراسية لقسم اللغة اإلنجليزية:

يح�سل الط�لب على درجة البك�لوريو�س يف اللغة الإجنليزية واآدابه�  بعد اأن يجت�ز 136 وحدة درا�سية. ومت ت�سميم اخلطة الدرا�سية لطالب كلية 
العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية لتحتوي على اجلوانب املعرفية الأ�س��سية  على النحو املو�سح ب�جلدول الت�يل:

عدد الوحدات الدرا�سية عدد املقررات املتطلب�ت
12 6 متطلب�ت اجل�معة
14 5 متطلب�ت الكلية
89 31 مقررات اإجب�رية من داخل الق�سم
15 5 مقررات اختي�ريةمن داخل الق�سم
6 2 مقررات حرة
- - التدريب امليداين

136 49 املجموع
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وصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصصاللغة اإلنجليزية

)أ (  مقررات تخصصية إجبارية من داخل القسم: )عدد المقررات: 31, عدد الوحداتالدراسية: 89(

متطلب �س�بقعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3)3 , 0 , 0(القواعد - 11401 جنم
1140 جنم3)3 , 0 , 0(القواعد - 12502 جنم
1210 جنم3)2 , 1 , 0(القراءة - 12701 جنم
1220 جنم3)2 , 1 , 0(الكت�بة - 12801 جنم
1230 جنم3)2 , 1 , 0(املح�دثة و ال�ستم�ع1290 جنم
3)3 , 0 , 0(املفردات1930 جنم
1930 جنم3)3 , 0 , 0(مدخل اإىل الأدب الجنليزي 2150 جنم
1270 جنم, 1280 جنم3)3 , 0 , 0(مدخل اإىل اللغة الجنليزية2160 جنم
1930 جنم3)3 , 0 , 0(مدخل اإىل الرتجمة2170 جنم
3)3 , 0 , 0(ت�ريخ الأدب الجنليزي2250 جنم
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2160 جنم3)3 , 0 , 0(ال�سوتي�ت2260 جنم
2170 جنم3)2 , 1 , 0(الرتجمة2270 جنم
1270جنم3)1 , 1 , 1(القراءة املتقدمة2310 جنم
1280 جنم2)1 , 0,1(كت�بة املق�ل - 23201 جنم
2320 جنم2)1 , 0,1(كت�بة املق�ل - 24202 جنم
1290 جنم3)1 , 1 , 1(املح�دثة2430 جنم
3)3 , 0 , 0(اللغوي�ت التطبيقية3160 جنم
2150 جنم3)3 , 0 , 0(امل�سرحية حتى نه�ية ع�سر �سك�سبري3250 جنم
2150 جنم3)3 , 0 , 0(الرواية يف القرن الث�من ع�سر3550 جنم
2160 جنم3)3 , 0 , 0(علم املع�ين3560 جنم
2270 جنم3)1 , 1 , 1(الرتجمة من الجنليزية اإىل العربية3570 جنم
2150 جنم3)3 , 0 , 0(ال�سعر حتى نه�ية القرن ال�س�بع ع�سر3650 جنم
3560 جنم3)3 , 0 , 0(حتليل الكالم3660 جنم
3570 جنم3)1 , 1 , 1(الرتجمة  من العربية اإىل الجنليزية3670 جنم
3570 جنم3)3 , 0 , 0(اللغة الجنليزية لالأعم�ل3930 جنم
3660 جنم3)3 , 0 , 0(طرائق البحث4180 جنم
4180 جنم1)1 , 0 , 0(اأخالقي�ت املهنة4280 جنم
3160 جنم3)1 , 1 , 1(تعلم اللغة ب��ستخدام احل��سب4760 جنم
2250 جنم3)3 , 0 , 0(الأدب الأمريكي4850 جنم
2160 جنم3)3 , 0 , 0(علم النحو و ال�سرف4860 جنم
4180 جنم3)3 , 0 , 0(م�سروع التخرج4980 جنم

 89 ) 73 , 11 , 5 (جمموع ال�س�ع�ت
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)ب (  مقررات اختيارية من داخل القسم: )عدد المقررات: 5, عدد الوحدات الدراسية: 15(:

عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3 ) 3 , 0 , 0 (مدخل اإيل النقد الأدبي2110 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (الدرام� يف القرنني 18 و 212019 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (الدرام� يف القرن 213020 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (الرواية يف القرن 214019 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (الرواية يف القرن 311020 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (ال�سعر يف القرنني 18 و 312019 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (ال�سعر يف القرن 313020 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (علم اللغة الجتم�عي3140 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (علم اللغة النف�سي3150 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (ت�ريخ اللغة الجنليزية4110 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (الأ�سلوبية  والربجم�تية4120 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (اكت�س�ب اللغة4130 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (اأ�س�ليب التدري�س4140 جنم
3 ) 3 , 0 , 0 (مو�سوع�ت خ��سة يف اللغة4150 جنم

42 ) 42 , 0 , 0 (جمموع ال�س�ع�ت

)ج( مقررات حرة )6 وحدات دراسية(:

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعه 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحه اأو مه�راته وميكن اأن تكون هذه املقررات من خ�رج الكلية 
اأو من داخله� ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

)د( التدريب الميداني )الصيفي(:

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ميدانيً� يف جم�ل تخ�س�سه بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية معتمدة يف 
تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية.
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توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

المستوى الدراسي األول

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 2 , 2(3 مه�رات القراءة 1210 جنم
)0 , 2 , 2(3 مه�رات الكت�بة 1220 جنم
)2 , 0 , 2(3 مه�رات ال�ستم�ع واملح�دثة 1230 جنم
)1 , 0 , 2(3 مه�رات احل��سب الآيل 1400 تقن
)0, 0, 2(2 املدخل اإىل الثق�فة الإ�سالمية 101 �سلم
)0, 0, 2(2 امله�رات اللغوية 101 عرب

)3 , 4 , 12(16 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الثاني

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0, 0 , 3(3 القواعد )1( 1140 جنم

1210 جنم )0 , 1 , 2(3 القراءة )1( 1270 جنم
1220 جنم )0 , 1 , 2(3 الكت�بة )1( 1280 جنم
1230 جنم )0 , 1 , 2(3 املح�دثة والأ�ستم�ع 1290 جنم

)0, 0 , 3(3 املفردات 1930 جنم
)0 , 0 , 2(2 مه�رات الأت�س�ل 1400 علم

)0 , 3 , 14(17 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الثالث

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
1140 جنم )0, 0 , 3(3 القواعد )2( 1250 جنم
1930 جنم )0, 0 , 3(3 مدخل اإىل الأدب الإجنليزي 2150 جنم

1270 جنم , 1280 جنم )0, 0 , 3(3 مدخل اإىل اللغة الإجنليزية 2160 جنم
1930 جنم )0, 0 , 3(3 مدخل اإىل الرتجمة 2170 جنم
1270 جنم )1 , 1 , 1(3 القراءة املتقدمة 2310 جنم
1280 جنم )0 , 1 , 1(2 كت�بة املق�ل )1( 2320 جنم

)0 , 0 , 2(2 الإ�سالم وبن�ء املجتمع 102 �سلم
)1 , 2 , 16(19 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الرابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0, 0 , 3(3 ت�ريخ الأدب الإجنليزي 2250 جنم

2160 جنم )0, 0 , 3(3 ال�سوتي�ت 2260 جنم
2170 جنم )0 , 1 , 2(3 الرتجمة 2270 جنم
2320 جنم )0 , 1 , 1(2 كت�بة املق�ل )2( 2420 جنم
1290 جنم )1 , 1 , 1(3 املح�دثة 2430 جنم

)0 , 0 , 2(2 التحرير العربي 103 عرب
)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم *** جنم

)1 , 3 , 15(19 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الخامس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2150 جنم )0, 0 , 3(3 الراوية يف القرن الث�من ع�سر 3550 جنم
2160 جنم )0, 0 , 3(3 علم املع�ين 3560 جنم
2270 جنم )1 , 1 , 1(3 الرتجمة من الإجنليزية اإىل العربية 3570 جنم

)0, 0 , 3(3 اللغوي�ت التطبيقية 3160 جنم
)0 , 0 , 2(2 النظ�م القت�س�دي يف الإ�سالم 103 �سلم
)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم ***

)1 , 1 , 15(17 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي السادس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2150 جنم )0, 0 , 3(3 ال�سعر حتى نه�ية القرن ال�س�بع ع�سر 3650 جنم
2150 جنم )0, 0 , 3(3 امل�سرحية حتى نه�ية ع�سر �سك�سبري 3250 جنم
3560 جنم )0, 0 , 3(3 حتليل الكالم 3660 جنم
3570 جنم )1 , 1 , 1(3 الرتجمة من العربية اإىل الإجنليزية 3670 جنم

)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
)0 , 0 , 3(3 مقرر حر

)1 , 1 , 16(18 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي السابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
3570 جنم )0, 0 , 3(3 اللغة الإجنليزية لالأعم�ل 3930 جنم
3360 جنم )0, 0 , 3(3 طرائق البحث 4180 جنم
3160 جنم )1 , 1 , 1(3 تعليم اللغة ب��ستخدام احل��سب 4760 جنم

)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم *
)0, 0 , 2(2 اأ�س�س النظ�م ال�سي��سي يف الإ�سالم 104 �سلم
)0 , 0 , 3(3 مقرر حر

)1 , 1 , 15(17 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الثامن

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
4180 جنم )0, 0 , 1(1 اأخالقي�ت املهنة 4280 جنم
2250 جنم )0, 0 , 3(3 الأدب الأمريكي 4850 جنم
2160 جنم )0, 0 , 3(3 علم النحو وال�سرف 4860 جنم
4180 جنم )0, 0 , 3(3 م�سروع التخرج 4980 جنم

)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم *** جنم
)0 , 0 , 13(13 جمموع ال�س�ع�ت
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المقررات الخدمية : 

وهي املقررات التي يقدمه� الق�سم لالأق�س�م الأخرى داخل الكلية وخ�رجه�.

مالحظ�تعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3 ) 2 , 2 , 0 (مه�رات القراءة1210 جنم
3 ) 2 , 2 ,  0 (مه�رات الكت�بة1220 جنم
3 ) 2 , 0 , 2 (مه�رات ال�ستم�ع واملح�دثة1230 جنم
2 ) 2 , 0 , 1 (لغة اإجنليزية علمية1080 جنم
2 ) 2 , 0 , 2 (مه�رات القراءة 2 لطالب الهند�سة1241 جنم
2 ) 2 , 0 , 2 (مه�رات الكت�بة 2 لطالب الهند�سة1251 جنم
2 ) 2 , 0 , 2 (كت�بة التق�رير الفنية لطالب الهند�سة1260 جنم
3 ) 2 , 2 , 2 (مه�رات القراءة لطالب هند�سة وعلوم احل��سب الآيل1010 جنم
3 ) 2 , 2 , 2 (مه�رات الكت�بة لطالب هند�سة وعلوم احل��سب الآيل1020 جنم
2 ) 1 , 2 , 2 (مه�رات ال�ستم�ع لطالب هند�سة وعلوم احل��سب الآيل1030 جنم
2 ) 2 , 2 , 0 (الكت�بة الفنية لطالب هند�سة وعلوم احل��سب الآيل1040 جنم
2 ) 2 , 2 , 2 (القواعد لطالب اإدارة الأعم�ل161 جنم
2 ) 2 , 2 , 2 (القراءة لطالب اإدارة الأعم�ل162 جنم
2 ) 2 , 2 , 2 (الكت�بة لطالب اإدارة الأعم�ل163 جنم
2 ) 2 , 2 , 2 (ال�ستم�ع واملح�دثة لطالب اإدارة الأعم�ل165 جنم
2 ) 2 , 2 , 2 (قراءات يف اإدارة الأعم�ل لطالب اإدارة الأعم�ل166 جنم
2 ) 2 , 2 , 2 (الكت�بة يف اإدارة الأعم�ل لطالب اإدارة الأعم�ل167 جنم
2 ) 2 , 0 , 0 (ا�ستم�ع وحم�دثة لطالب الربن�مج املوحد للكلي�ت ال�سحية131 جنم
2 ) 2 , 0 , 0 (قراءة لطالب الربن�مج املوحد للكلي�ت ال�سحية132 جنم
2 ) 2 , 0 , 0 (كت�بة لطالب الربن�مج املوحد للكلي�ت ال�سحية133 جنم
2 ) 2 , 0 , 0 (اللغة الإجنليزية لطالب الربن�مج املوحد للكلي�ت ال�سحية134 جنم

 47 ) 41 , 24 , 27 (جمموع ال�س�ع�ت
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مقررات تخدم سوق العمل :

مالحظ�تعدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررقم ورمز املقرر
3)1 , 1 , 1(الرتجمة من الجنليزية اإىل العربية3570 جنم
3)1 , 1 , 1(الرتجمة  من العربية اإىل الجنليزية3670 جنم
3)3 , 0 , 0(اللغة الجنليزية لالأعم�ل3930 جنم
3)1 , 1 , 1(تعلم اللغة ب��ستخدام احل��سب4760 جنم

12 ) 6 , 3 , 3 (جمموع ال�س�ع�ت
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قسم القانون
�سدر قرار جمل�س التعليم الع�يل رقم 1428/48/18 بت�ريخ 1428/12/27 هـ الق��سي ب�إن�س�ء ق�سم الق�نون , والذي توج ب�ملوافقة ال�س�مية رقم 
5151 / م ب بت�ريخ 1429/7/3 هـ. وذلك بهدف اإعداد املتخ�س�سني املميزين يف حقل الدرا�س�ت الق�نونية يف خمتلف الأن�سطة التي يتعلق به� 
عمل القط�ع احلكومي واخل��س. ومن هن� ي�أتي الدور على اجل�مع�ت ال�سعودية لكي ت�س�هم بدوره� يف الإرتق�ء ب�مل�ستوى التعليمي والبحثي يف جم�ل 
العلوم الق�نونية , ولهذا ف�إن فكرة وجود ق�سم الق�نون اأ�سبحت �سرورة ملحة من اأجل بداية مواكبة النه�سة التعليمية والبحثية يف جم�ل العلوم 

الق�نونية ليكون اأمنوذج� يحتذى به يف البلدان العربية الأخرى.
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الرؤية:
التميز املحلي يف جم�ل العلوم الق�نونية وخدمة املجتمع.

الرسالة: 
تهيئة الكوادر الق�نونية املتميزة للعمل يف املج�لت ذات ال�سلة ب�حلقل الق�نوين.

األهداف:
1-  مواكبة التطورات احلديثة يف جم�ل العلوم الق�نونية وت�أهيل الطلبة على مع�جلة ال�سك�لي�ت الق�نونية النظرية و العملية.

2-  مت�بعة الظواهر املجتمعية املتعلقة ب�ل�سي�ق ال�سعودي مب� ي�سمح ب�لنخراط يف ق�س�ي� املجتمع ت�سخي�س� وعالج� مع تقدمي الراأي وامل�سورة ل�س�نع 
القرار.

3-  اإعط�ء خ�سو�سية لق�سم الق�نون يف ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز مب� ي�سمن متيزه عن غريه من اأق�س�م الق�نون ب�جل�مع�ت الأخرى ف�سال عن 
مراع�ة اخل�سو�سية ال�سعودية واخل�سو�سية العربية والإ�سالمية.

4-  زي�دة روح التن�ف�سية للطلبة خريجي الق�سم �سواء يف جم�ل العمل اأو يف جم�ل الدرا�س�ت العلي� والبحث العلمي.
5-  امل�س�همة يف ن�سر الثق�فة الق�نونية لفراد املجتمع من خالل عقد املوؤمترات و الندوات.

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

مينح الق�سم درجة البك�لوريو�س يف الق�نون

اتصاالت القسم:

العنوان الربيدي: ج�معة �سلم�ن بن عبد العزيز
كلية العلوم والدرا�س�ت الإن�س�نية , الق�نون, �س ب 83 , اخلرج 11942

ه�تف : 966115888160+
lawdeptsay@yahoo.com / e.elfarrash@sau.edu.sa : الربيد الليكرتوين

www.sau.edu.sa : املوقع الإلكرتوين
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الخطة الدراسية لقسم القانون

يجب اأن يجت�ز الط�لب 136 وحدة درا�سية لكي يتخرج خالل ثم�نية م�ستوي�ت درا�سية.

متطلبات الخطة الدراسية لقسم اللغة القانون:

يح�سل الط�لب على درجة البك�لوريو�س فى الق�نون  بعد اأن يجت�ز 136 وحدة درا�سية. ومت ت�سميم اخلطة الدرا�سية لطالب كلية العلوم والدرا�س�ت 
الإن�س�نية لتحتوي على اجلوانب املعرفية الأ�س��سية  على النحو املو�سح ب�جلدول الت�يل:

عدد الوحدات الدرا�سية عدد املقررات املتطلب�ت
12 6 متطلب�ت اجل�معة
14 5 متطلب�ت الكلية
89 37 مقررات اإجب�رية من داخل الق�سم
9 3 مقررات اإختي�رية من داخل الق�سم
6 2 مقررات اختي�رية من خ�رج الق�سم
6 2 مقررات حرة
- - التدريب امليداين

136 55 املجموع
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وصف تفصيلي لمتطلبات درجة البكالوريوس لتخصص القانون

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

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 3(3 املدخل للعلوم الق�نونية 1010 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 ت�ريخ النظم الق�نونية 1020 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون الد�ستوري 1030 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 املدخل للفقه الإ�سالمي 1040 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الإداري )1( 2010 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون العقوب�ت الع�م 2020 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الدويل الع�م 2030 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 م�س�در اللتزام 2040 ق�ن

2010 ق�ن )0 , 0 , 2(2 الق�نون الإداري )2( 2050 ق�ن
2040 ق�ن )0 , 0 , 2(2 اأحك�م اللتزام 2060 ق�ن
2030 ق�ن )0 , 0 , 2(2 املنظم�ت الدولية 2070 ق�ن

)0 , 0 , 3(3 ق�نون املرافع�ت املدنية والتج�رية 2080 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون التج�ري 2090 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون الأ�سرة 2110 ق�ن

2040 ق�ن )0 , 0 , 3(3 العقود املدنية 3010 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون العمل والت�أمين�ت 

الجتم�عية
3020 ق�ن

2080 ق�ن )0 , 0 , 2(2 الإثب�ت يف املواد املدنية والتج�رية 3030 ق�ن 
2090 ق�ن )0 , 0 , 2(2 ال�سرك�ت التج�رية 3040 ق�ن
2020 ق�ن )0 , 0 , 2(2 ق�نون العقوب�ت اخل��س 3050 ق�ن

)0 , 0 , 2(2 حقوق الإن�س�ن 3060 ق�ن
)0 , 0 , 1(1 اأخالقي�ت املهن الق�نونية 3070 ق�ن
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)0 , 0 , 3(3 املواريث والو�س�ي� والوقف 3080 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 اأحك�م الت�أمني 3090 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الدويل اخل��س 3110 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 العقود التج�رية وعملي�ت البنوك 3120 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون امل�يل 3130 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون امللكية والأموال 4010 ق�ن
)0 , 0 , 1(1 م�سطلح�ت ق�نونية ب�للغة 

الإجنليزية
4020 ق�ن

)0 , 0 , 2(2 اأ�سول البحث وال�سي�غة الق�نونية 4030 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون البحري 4040 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الأوراق التج�رية والإفال�س 4050 ق�ن

2010 ق�ن )0 , 0 , 3(3 املن�زع�ت الإدارية 4060 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 اأ�سول الفقه 4070 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 التدريب الق�نوين 4080 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون اجلوي 4090 ق�ن

2040 ق�ن , 2060 ق�ن )0 , 0 , 3(3 اأحك�م ال�سم�ن العيني 
وال�سخ�سي

4220 ق�ن

)0 , 0 , 3(3 ق�نون الإجراءات اجلن�ئية 4230 ق�ن
)0 , 0 , 89( 89 جمموع ال�س�ع�ت



70

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

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 3(3 التحكيم التج�ري  4100 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون النفط والغ�ز 4110 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون البيئة 4120 ق�ن 
)0 , 0 , 3(3 ق�نون �سوق امل�ل 4130 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 التج�رة اللكرتونية 4140 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 امللكية الفكرية 4150 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 علم الإجرام والعق�ب 4160 ق�ن

2080 ق�ن )0 , 0 , 3(3 اأحك�م التنفيذ 4170 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 امل�سئولية املدنية عن الأخط�ء الق�نونية 4180 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 علم الأدلة اجلن�ئية 4190 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ال�سي��سة اجلن�ئية 4200 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الدويل للبح�ر 4210 ق�ن

)ج( مقررات حرة )6 وحدات دراسية(:

ي�ستطيع الط�لب اأن يخت�ر مقررين اأو اأكرث ومب� جمموعه 6 �س�ع�ت معتمدة لتنمية طموحه اأو مه�راته. وميكن اأن تكون هذة املقررات من خ�رج الكلية 
اأو من داخله� ب�سرط ا�ستيف�ء املتطلب ال�س�بق.

)د( التدريب الميداني )الصيفي(:

من متطلب�ت احل�سول على درجة البك�لوريو�س اأن مي�سي الط�لب تدريبً� ميدانيً� يف جم�ل تخ�س�سه بعد اأن ينهي 95 وحدة درا�سية معتمدة يف 
تخ�س�سه على اأن يكون التدريب يف جهة تعرتف به� الكلية.
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توزيع مقررات الخطة الدراسية حسب المستويات

المستوى الدراسي األول

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 2 , 2(3 مه�رات القراءة 1210 جنم
)0 , 2 , 2(3 مه�رات الكت�بة 1220 جنم
)2 , 0 , 2(3 مه�رات ال�ستم�ع واملح�دثة 1230 جنم
)1 , 0 , 2(3 مه�رات احل��سب الآيل 1400 تقن
)0, 0, 2(2 املدخل اإىل الثق�فة الإ�سالمية 101 �سلم
)0, 0, 2(2 امله�رات اللغوية 101 عرب

)3 , 4 , 12(16 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الثاني

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 3(3 املدخل للعلوم الق�نونية 1010 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 ت�ريخ النظم الق�نونية 1020 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون الد�ستوري 1030 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 املدخل للفقه الإ�سالمي 1040 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الإ�سالم وبن�ء املجتمع 102 �سلم
)0 , 0 , 2(2 مه�رات الإت�س�ل 1400 علم
)0 , 0 , 2(2 التحرير العربي 103 عرب

)0 , 0 , 15(15 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الثالث

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الإداري )1( 2010 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون العقوب�ت الع�م 2020 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الدويل الع�م 2030 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 م�س�در اللتزام 2040 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون التج�ري 2090 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 النظ�م القت�س�دي يف الإ�سالم 103 �سلم

)0 , 0 , 16(16 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الرابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2010 ق�ن )0 , 0 , 2(2 الق�نون الإداري )2( 2050 ق�ن
2040 ق�ن )0 , 0 , 2(2 اأحك�م اللتزام 2060 ق�ن
2030 ق�ن )0 , 0 , 2(2 املنظم�ت الدولية 2070 ق�ن

)0 , 0 , 3(3 ق�نون املرافع�ت املدنية والتج�رية 2080 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون الأ�سرة 2110 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 اأ�س�س النظ�م ال�سي��سي يف الإ�سالم 104 �سلم
)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من خ�رج الق�سم

)0 , 0 , 17(17 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي الخامس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
2040 ق�ن )0 , 0 , 3(3 العقود املدنية 3010 ق�ن

)0 , 0 , 3(3 ق�نون العمل والت�أمين�ت الجتم�عية 3020 ق�ن
2080 ق�ن )0 , 0 , 2(2 الإثب�ت يف املواد املدنية والتج�رية 3030 ق�ن 
2090 ق�ن )0 , 0 , 2(2 ال�سرك�ت التج�رية 3040 ق�ن
2020 ق�ن )0 , 0 , 2(2 ق�نون العقوب�ت اخل��س 3050 ق�ن

)0 , 0 , 2(2 حقوق الإن�س�ن 3060 ق�ن
)0 , 0 , 1(1 اأخالقي�ت املهن الق�نونية 3070 ق�ن
)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من خ�رج الق�سم

)0 , 0 , 18(18 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي السادس

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 3(3 املواريث والو�س�ي� والوقف 3080 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 اأحك�م الت�أمني 3090 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الق�نون الدويل اخل��س 3110 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 العقود التج�رية وعملي�ت البنوك 3120 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون امل�يل 3130 ق�ن
)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من خ�رج الق�سم
)0 , 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من خ�رج الق�سم

)1 , 1 , 16(18 جمموع ال�س�ع�ت
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المستوى الدراسي السابع

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 3(3 ق�نون امللكية والأموال 4010 ق�ن
)0 , 0 , 1(1 م�سطلح�ت ق�نونية ب�للغة الإجنليزية 4020 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 اأ�سول البحث وال�سي�غة الق�نونية 4030 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون البحري 4040 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 الأوراق التج�رية والإفال�س 4050 ق�ن

2010 ق�ن )0 , 0 , 3(3 املن�زع�ت الإدارية 4060 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 مقرر حر 

)0 , 0 , 17(17 جمموع ال�س�ع�ت

المستوى الدراسي الثامن

متطلب �س�بق عدد الوحدات الدرا�سية ا�سم املقرر رقم ورمز املقرر
)0 , 0 , 2(2 اأ�سول الفقه 4070 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 التدريب الق�نوين 4080 ق�ن
)0 , 0 , 2(2 الق�نون اجلوي 4090 ق�ن

2040 ق�ن , 2060 ق�ن )0 , 0 , 3(3 اأحك�م ال�سم�ن العيني وال�سخ�سي 4220 ق�ن
)0 , 0 , 3(3 ق�نون الإجراءات اجلن�ئية 4230 ق�ن
)0, 0 , 3(3 مقرر اختي�ري من داخل الق�سم
)0 , 0 , 3(3 مقرر حر 

)0 , 0 , 13(13 جمموع ال�س�ع�ت



75

يف �سوء التنوع الكبري يف مقررات اخلطط الدرا�سية ف�إن الط�لب يف ح�جة م��سة ملعرفة كيفية التخطيط ال�سليم مل�س�ره الأك�دميي واختي�ر املقررات 
الإختي�رية واحلرة التي تن��سب ميوله وتزيد ح�سيلته العلمية وهن� ي�أتي دور املر�سد الأك�دميي الذي يكون دوره هو م�س�عدة الط�لب وتقدمي العون 

للط�لب للنج�ح والتفوق يف حي�ته الأك�دميية , ا�س�فة اإيل م�س�عدة الط�لب حلل امل�سكالت الأك�دميية التي قد تعرت�س م�سريته الدرا�سية.
ولذلك من املهم توا�سل الطلبة مع مر�سديهم الأك�دمييني ملن�ق�سة خططهم الأك�دميية واملهنية وكيفية البحث عن م�ستقبلهم املهني بعد التخرج 
حيث اأن لكل ط�لب ب�لكلية مر�سد اأك�دميي من اأع�س�ء هيئة التدري�س له نف�س التخ�س�س ويحدد من قبل الق�سم الذي يلتحق به الط�لب , وي�ستطيع 

الط�لب معرفة مر�سده الأك�دميي من خالل مراجعة الق�سم الذي ينتمي اإلية اأو وحدة �سوؤون الطالب اأو من خالل البوابة اللكرتونية للكلية.
للح�سول على الف�ئدة املرجوة من املر�سد الأك�دميي اقراأ التعليم�ت الت�لية:

1-  م�سئوليتك كط�لب تكون جنبً� اإىل جنب مع م�سئولي�ت املر�سد الأك�دميي اخل��س بك.
2-  مر�سدك يكون متوفر ملق�بلتك عند احل�جة للتوجية الأك�دميي.

3-  ل ترتدد يف طلب امل�س�عدة من مر�سدك.
مالحظ�ت ه�مة للط�لب

1-  على الط�لب اأن ُيقيم عالقه ثقة مع مر�سدة الأك�دميي وذلك يف وقت مبكر من درا�ستة الأك�دميية .
2-  لبد من اأن يتحلى الط�لب ب�ل�سج�عة ليلتقي مبر�سدة الأك�دميي على مدار الف�سل الدرا�سي لأن املر�سد يكون موردًا ه�مً� خالل تعليمة اجل�معي.
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أهم القوعد واللوائح المنظمة لشؤون الدراسة واالختبارات

القواعد التنفيذية لجامعة سلمان بن عبد العزيز

امل�دة الأويل: تعريف�ت
السنة الدراسية:

ف�سالن رئي�س�ن وف�سل �سيفي اإن وجد.
الفصل الدراسي:

مدة زمنية ل تقل عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعً� تدر�س على مداره� املقررات الدرا�سية ول تدخل من �سمنه� فرتت� الت�سجيل والختب�رات النه�ئية.
الفصل الصيفي:

مدة زمنية ل تزيد على ثم�نية اأ�س�بيع ول تدخل من �سمنه� فرتة الت�سجيل والختب�رات النه�ئية وت�س�عف خالله� املدة املخ�س�سة لكل مقرر.
المستوى الدراسي:

هو الدال على املرحلة الدرا�سية ويكون عدد امل�ستوي�ت الالزمة للتخرج ثم�نية م�ستوي�ت وفقً� للخطط الدرا�سية املعتمدة.
الخطة الدراسية:

هي حمموعة املقررات الدرا�سية الإجب�رية والختي�رية واحلرة , والتي ت�سكل جمموع �س�ع�ته� متطلب�ت التخرج التي يجب على الط�لب اجتي�زه� 
بنج�ح للح�سول على الدرجة العلمية يف التخ�س�س.

المقرر الدراسي:

م�دة درا�سية �سمن خطة الدرا�سة املعتمدة يف كل تخ�س�س )برن�مج( ويكون لكل مقرر رقم ورمز وا�سم وو�سف مف�سل ملفرداته مييزة من حيث 
املحتوى وامل�ستوى عم� �سواه من مقررات وملف خ��س يحتفظ به الق�سم لغر�س املت�بعة والتقييم والتطوير ويجوز اأن يكون لبع�س املقررات متطلب 

اأو متطلب�ت �س�بقة اأو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية:

املح��سرة النظرية الأ�سبوعية التي ل تقل مدته� عن خم�سني دقيقة , اأو الدر�س العملي اأو امليداين الذي ل تقل مدته عن م�ئة دقيقة.
اإلنذار األكاديمي:

الإ�سع�ر الذي يوجه للط�لب ب�سبب انخف��س معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى املو�سح يف هذة الالأئحة.
درجة األعمال الفصلية:

الدرجة املمنوحة لالأعم�ل التي تبني حت�سيل الط�لب خالل ف�سل درا�سي من اختب�رات وبحوث واأن�سطة تعليمية تت�سل ب�ملقرر الدرا�سي.
االختبار النهائي:

اختب�ر يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نه�ية الف�سل الدرا�سي.
درجة االختبار النهائي:

الدرجة التي يح�سل عليه� الط�لب يف كل مقرر يف الختب�ر النه�ئي للف�سل الدرا�سي.
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الدرجة النهائية:

جمموع درج�ت الأعم�ل الف�سلية م�س�فً� اإليه� درجة الختب�ر النه�ئي لكل مقرر وحت�سب الدرجة من م�ئة.
التقدير:

و�سف للن�سبة املئوية اأو الرمز الأبجدي للدرجة النه�ئية التي ح�سل عليه� الط�لب يف كل مقرر.
تقدير غير مكتمل:

.)IC( اأو )تقدير ير�سد موؤقتً� لكل مقرر يتعذر على الط�لب ا�ستكم�ل متطلب�ته يف املوعد املحدد ويرمز له يف ال�سجل الأك�دميي ب�حلرف )ل
تقدير مستمر:

.)IP( اأو )تقدير ير�سد موؤقتً� لكل مقرر تقت�سى درا�سته اأكرث من ف�سل درا�سي لإ�ستكم�له ويرمز لع ب�لرمز )م
المعدل الفصلي:

ح��سل ق�سمة جمموع النق�ط التي ح�سل عليه� الط�لب مق�سومً� على حمموع الوحدات املقررة جلميع املقررات التي در�سه� يف اأي ف�سل درا�سي , 
وحت�سب النق�ط ب�سرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير الذي ح�سل عليه يف كل مقرر در�سه الط�لب.

المعدل التراكمي:

ح��سل ق�سمة جمموع النق�ط التي ح�سل عليه� الط�لب يف جميع املقررات التي در�سه� الط�لب منذ التح�قه ب�جل�معة على جمموع الوحدات املقررة 
لتلك املقررات.

التقدير العام:

و�سف م�ستوى التح�سيل العلمي للط�لب خالل مدة درا�سته اجل�معية.
نظام الدراسة

القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى أخر:

1-  احلد الأدنى للعبء الدرا�سي للط�لب هو )12 وحدة درا�سية( , واحلد الأعلى هو )20 وحدة درا�سية( , ويجوز مبوافقة عميد الكلية زي�دة احلد 
الأعلى اإىل وحدة درا�سية للطالب املتوقع تخرجهم.

2-  الطالب الذين مل يتعرثوا ب�سبب الر�سوب يف املقررات يتم ت�سجيلهم يف مقررات امل�ستوى ب�لتدريج بدءا من امل�ستوي�ت الدني� , وفق اخلطط 
الدرا�سية املعتمدة.

3-  اإذا ر�سب الط�لب يف مقرر اأو اأكرث ُيلزم بدرا�سة املقررات ب�ل�سوابط الت�لية:
اأ -  اإذا ر�سب الط�لب فيم� جمموعه احلد الأدنى من الوحدات الدرا�سية املقررة اأو اأكرث من مقررات م�ستوى واحد يلزم ب�إع�دة درا�سة مقررات 

الر�سوب فقط يف ذلك امل�ستوى.
من  اإ�س�فية  مقررات  مع  الر�سوب  مقررات  بدرا�سة  يلزم   , الدرا�سية  الوحدات  من  الأدنى  احلد  من  اأقل  فيم� جمموعه  الط�لب  ر�سب  اإذا  ب -  

امل�ستوي�ت التي تلي م�ستواه وفق� مل� ي�أتي:
1-  اأن يكون الت�سجيل يف املقررات حتت �سوابط اخلطة الدرا�سية واجلداول.

2-  اأن يرتبط العبء الدرا�سي للط�لب مبعدله الرتاكمي على األ يقل عن احلد الأدنى , ول يزيد عن احلد الأق�سى.
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3-  األ يكون هن�ك تع�ر�س يف جدول الط�لب.
لإنه�ئه  اأو   , ال�س�بق  املتطلب  اإنه�ء  عدم  اأو   , التع�ر�س  )ب�سبب  يليه  الذي  امل�ستوى  مقررات  من  الدرا�سي  للعبء  الط�لب  ت�سجيل  تعذر  عند    -4
جميع مقررات ذلك امل�ستوى( يكمل عبئه الدرا�سي من مقررات امل�ستوي�ت الت�لية )يحدد عدد امل�ستوي�ت الت�لية امل�سموح بت�سجيل مقررات منه� 

مب�ستويني( , واإن تعذر اإكم�ل وحداته الدرا�سية فيكتفي ب�لوحدات الدرا�سية التي توافرت له حتى واإن :ك�ن عدده� دون احلد الأدنى.

حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي:

يق��س اأداء الط�لب الف�سلي والرتاكمي من خالل احت�س�ب معدل نق�ط التقدير الف�سلي والرتاكمي والذي يجب اأن يكون املر�سد على دراية بكيفية 
احل�س�ب الت�يل:

حساب التقدير:

حت�سب التقديرات التي يح�سل عليه� الط�لب يف كل مقرر كم� يلي: 

وزن التقدير من 5 رمز التقدير التقدير الدرجة املئوية
5 اأ+ ممت�ز مرتفع  100 – 95

4.75 اأ ممت�ز 90 اإىل اأقل من 95
4,50 ب+ جيد جدًا مرتفع 85 اإىل اأقل من 90
4,00 ب جيد جدًا 80 اإىل اأقل من 85
3,50 ج+ جيد مرتفع 75 اإىل اأقل من 80
3,00 ج جيد 70 اإىل اأقل من 75
2,50 د+ مقبول مرتفع 65 اإىل اأقل من 70
2,00 د مقبول 60 اإىل اأقل من 65
1,00 هـ را�سب اأقل من 60
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حت�سب النق�ط لكل مقرر ب�سرب عدد وحداته الدرا�سية يف القيمة املن�ظرة لرمز الدرجة النه�ئية) وزن التقدير (التي ح�سل عليه� الط�لب
مث�ل حل�س�ب املعدل الف�سلي والرتاكمي

الف�سل الأول

عدد النق�ط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر
9 4,50 ب+ 85 2 103 �سلم
9 3,00 ج 70 3 3230 كيم

14,25 4,75 اأ 92 3 2350 ري�س
16,00 4,00 ب 80 4 3120 فيز
48,25 12 املجموع

حيث يتم احت�س�ب النق�ط ك�الت�يل:
عدد الوحدات املكت�سبة م�سروبً� يف القيمة املن�ظرة للدرجة

 9 = 4,50 x 2  = النق�ط مل�دة 103 �سلم
ويتم ح�س�ب املعدل الف�سلي على النحو الت�يل:

املعدل الف�سلي = جمموع النق�ط / جمموع الوحدات الدرا�سية
املعدل الف�سلي = 48,25 / 12 = 4,02 

الف�سل الث�ين

عدد النق�ط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة املئوية عدد الوحدات املقرر
10 5,00 +اأ 96 2 104 �سلم
12 4,00 ب 83 3 3330 كيم
12 3,00 ج 71 4 3140 ري�س
12 4,00 ب 81 3 3260 فيز
46 12 املجموع
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معدل الف�سل الث�ين = 46 / 12 = 3,83 
ويتم ح�س�ب املعدل الرتاكمي على النحو الت�يل:

املعدل الرتاكمي = جمموع النق�ط يف جميع الف�سول / جمموع الوحدات املكت�سبة يف جميع الف�سول
املعدل الرتاكمي = )48,25 + 46( / )12 + 12( = 3,93 

يكون التقدير الع�م للط�لب عند تخرجه وبن�ء على معدله الرتاكمي ك�لت�يل:
)ممت�ز(: اإذا ك�ن املعدل الرتاكمي ل يقل عن 4,50

)جيد جدًا(: اإذا ك�ن املعدل الرتاكمي من 3,75 اإىل اأقل من 4,50
)جيد(: اإذا ك�ن املعدل الرتاكمي من 2,75 اإىل اأقل من 3,75

)مقبول(: اإذا ك�ن املعدل الرتاكمي من 2,00 اإىل اأقل من 2,75
للط�لب  الث�نية  ال�سرف  , ومتنح مرتبة  التخرج  اإىل )5,00( عند  للط�لب احل��سل على معدل تراكمي من )4,75(  الأوىل  ال�سرف  متنح مرتبة 

اخل��سل على معدل تراكمي من )4,25( اإىل اأقل من )4,75( عند التخرج.

المواظبة واالعتذار عن الدراسة

المادة التاسعة: 

على الط�لب املنتظم ح�سور املح��سرات والدرو�س العملية ويحرم من ال�ستمرار يف امل�دة ودخول الختب�ر النه�ئي فيه� اإذا قلت ن�سبة ح�سوره عن 
الن�سبة التي يحدده� جمل�س اجل�معة على األ تقل عن )75 %( من املح��س�ت والدرو�س العملية املحددة لكل مقرر خالل الف�سل الدرا�سي ويعترب 

الط�لب الذي حرم من دخول الختب�ر ب�سبب الغي�ب را�سبً� يف املقرر.

الق�عدة التنفيدية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
ن�سبة ح�سورة عن )75 %( من  قلت  اإذا  فيه�  النه�ئي  الختب�ر  ويحرم من دخول  العملية  والدرو�س  املح��سرات  املنتظم ح�سور  الط�لب  علي 
املح��سرات والدرو�س العملية املحددة لكل مقرر خالل الف�سل الدرا�سي ويعترب الط�لب الذي حرم من دخول الختب�ر ب�س�سب الغي�ب را�سب� يف 
املقرر. وتثبت له درجة الأعم�ل الف�سلية وير�سد له تقدير حمروم )ح( اأو )DN( ويتم اإقرار قوائم املحرومني يف املقررات من قبل جمل�س 

الكلية التي تتوىل تقدميه�
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المادة العاشرة:

يجوز ملجل�س الكلية  اأو من يفو�سه – ا�ستثن�ء – رفع احلرم�ن وال�سم�ح للط�لب بدخول الختب�ر �سريطة اأن يقدم الط�لب عذرًا يقبله املجل�س ويحدد 
جمل�س اجل�معة ن�سبة احل�سور على األ تقل عن )50 %( من املح��سرات والدرو�س العملية املحددة للمقرر.

الق�عدة التنفيدية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
يجوز ملجل�س الكلية ) التي تقدم املقرر( اأو من يفو�سه – ا�ستثن�ء – رفع احلرم�ن وال�سم�ح للط�لب بدخول الختب�ر �سريطة اأن يقدم الط�لب 

عذرًا يقبله املجل�س ويحدد جمل�س اجل�معة ن�سبة احل�سور على األ تقل عن )50 %( من املح��سرات والدرو�س العملية املحددة للمقرر.

المادة الحادية عشرة:

الط�لب الذي يتغيب عن الختب�ر النه�ئي تكون درجته �سفرا يف ذلك الختب�ر ويح�سب تقديره يف ذلك املقرر على اأ�س��س درج�ت الأعم�ل الف�سلية 
التي ح�سل عليه�.

المادة الثانية عشرة:

اإذا مل يتمكن الط�لب من ح�سور الختب�ر النه�ئي يف اأي من مواد الف�سل لعذر قهري ج�ز ملجل�س الكلية يف ح�لت ال�سرورة الق�سوى , قبول عذره 
وال�سم�ح ب�إعط�ئه اختب�رًا بدياًل خالل مدة ل تتج�وز نه�ية الف�سل الدرا�سي الت�يل , ويعطى التقدير الذي يح�سل عليه بعد اأدائه الختب�ر البديل.

الق�عدة التنفيذية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
اإذا مل يتمكن الط�لب من ح�سور الختب�ر النه�ئي يف اأي من مواد الف�سل لعذر قهري ج�ز ملجل�س الكلية التي يتبع له� الط�لب يف ح�لت ال�سرورة 
الق�سوى , قبول عذره وال�سم�ح ب�إعط�ئه اختب�رًا بدياًل خالل مدة ل تتج�وز نه�ية الف�سل الدرا�سي الت�يل , ويجوز للجنة الق�س�ي� الطالبية يف 
ح�لة ال�سرورة الق�سوى متديد املدة الالزمة لإعط�ء الختب�ر البديل , ويعطى التقدير الذي يح�سل عليه بعد اأدائه الختب�ر البديل , على اأن يتم 

حذف املقرر من ت�سجيله.

المادة الثالثة عشرة:

اأ -  يجوز للط�لب العتذار عن ال�ستمرار يف درا�سة ف�سل درا�سي دون اأن يعد را�سب� اذا تقدم بعذر مقبول لدى اجلهة التي يحدده� جمل�س اجل�معة 
وذلك خالل فرتة زمنية حتدده� القواعد التنفيذية التي يقره� جمل�س اجل�معة , وير�سد للط�لب )ع( اأو )W( ويحت�سب هذا الف�سل من املدة 

الالزمة لإنهء متطلب�ت التخرج.
ب -  يجوز الن�سح�ب بعذر من مقرر اأو اأكرث يف الف�سل الدرا�سي وفق القواعد التنفيذية التي يقره� جمل�س اجل�معة.
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الق�عدة التنفيذية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
1-  يجوز للط�لب العتذار عن ال�ستمرار يف درا�سة ف�سل درا�سي دون اأن يعد را�سب� وذلك قبل بداية الختب�رات النه�ئية بخم�سة اأ�س�بيع على 
الأقل على األ تتج�وز مدة العتذار ف�سلني متت�ليني اأو ثالثة ف�سول غري متت�لية. وير�سد للط�لب )ع( اأو )W( ويحت�سب هذا الف�سل من املدة 

الالزمة لإنهء متطلب�ت التخرج.
2-  يجوز للط�لب العتذار عن ال�ستمرار يف مقرر درا�سي واحد يف الف�سل الدرا�سي الواحد دون اأن يعد را�سب� وذلك قبل بداية الختب�رات 

النه�ئية بخم�سة اأ�س�بيع علي الأقل على األ يقل العبء الدرا�سي عن احلد الأدنى.

التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

المادة الرابعة عشرة: التأجيل:

يجوز للط�لب التقدم بطلب ت�أجيل الدرا�سة لعذر يقبله جمل�س الكلية على األ تتج�وز مدة الت�أجيل ف�سلني درا�سيني متت�ليني اأو ثالثة ف�سول عري 
متت�لية حدا اأق�سى طيلة بق�ئه يف اجل�معة ثم يطوى قيده بعد ذلك , ويجوز ملجل�س اجل�معة يف ح�لة ال�سرورة ال�ستثن�ء من ذلك. ول حتت�سب مدة 

الت�أجيل �سمن املدة الالزمة لإنه�ء متطلب�ت التخرج.

الق�عدة التنفيذية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
يجوز للط�لب التقدم بطلب ت�أجيل الدرا�سة قبل بدء الف�سل الدرا�سي على األ تتج�وز مدة الت�أجيل ف�سلني درا�سيني متت�ليني اأو ثالثة ف�سول عري 

متت�لية حدا اأق�سى طيلة بق�ئه يف اجل�معة ثم يطوى قيده بعد ذلك , ويجوز ملدير اجل�معة يف ح�لة ال�سرورة ال�ستثن�ء من ذلك. 

المادة الخامسة عشرة:

اإذا انقطع الط�لب عن الدرا�سة مدة ف�سل درا�سي دون طلب الت�أجيل يطوى قيده من اجل�معة وملجل�س اجل�معة طي قيد الط�لب اإذا انقطع عن 
الدرا�سة ملدة اأقل.

المادة السادسة عشرة:

ل يعترب الط�لب منقطعً� عن الدرا�سة للف�سول التي يدر�سه� زائرًا يف ج�معة اأخرى.

المادة السابعة عشرة: إعادة القيد:

ميكن للط�لب املطوي قيده التقدم بطلب اإع�دة قيده برقمه و�سجله قبل النقط�ع وفق ال�سوابط الت�لية:
اأ -  اأن يتقدم بطلب اإع�دة القيد خالل اأربعة ف�سول درا�سية من ت�ريخ طي القيد.

ب -  اأن يوافق جمل�س الكلية املعنية واجله�ت ذات العالقة على اإع�دة قيد الط�لب.
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ج -  اإذا م�سى على طي قيد الط�لب اأربعة ف�سول درا�سية ف�أكرث , فب�إمك�نه التقدم للج�معة كط�لب م�ستجد دون الرجوع اإىل �سجله الدرا�سي ال�س�بق 
على اأن تنطبق عليه ك�فة �سروط القبول املعلنة يف حينه. وملجل�س اجل�معة ال�ستثن�ء من ذلك وفقً� ل�سوابط ي�سدره� املجل�س.

د-   ل يجوز اإع�دة قيد الط�لب اأكرث من مرة واحدة. وملجل�س اجل�معة يف ح�لة ال�سرورة الق�سوى ال�ستثن�ء من ذلك
هـ - ل يجوز اإع�دة قيد الط�لب املطوي قيده اإذا ك�ن ُمنذرًا اأك�دمييً�.

الق�عدة التنفيذية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
ميكن للط�لب املطوي قيده التقدم لكليتة بطلب اإع�دة قيده برقمه و�سجله قبل النقط�ع وفق ال�سوابط الت�لية:

1-  اأن يتقدم بطلب اإع�دة القيد خالل اأربعة ف�سول درا�سية من ت�ريخ طي القيد.
2-  اأن يوافق جمل�س الكلية على اإع�دة قيد الط�لب.

3-  اإذا م�سى على طي قيد الط�لب اأربعة ف�سول درا�سية ف�أكرث , فب�إمك�نه التقدم للج�معة ط�لبً� م�ستجدًا دون الرجوع اإىل �سجله الدرا�سي 
ال�س�بق على اأن تنطبق عليه ك�فة �سروط القبول املعلنة يف حينه. وملدير اجل�معة ال�ستثن�ء من ذلك وفقً� لل�سوابط الت�لية:

اأ -  موافقة جمل�س الكلية التي يتبعه� الط�لب على اإع�دة القيد بعد النظر يف اأ�سب�ب النقط�ع مع اإمك�نية ا�سرتاط اإع�دة درا�سة بع�س املقررات 
الدرا�سية التي �سبق للط�لب درا�سته� قبل النقط�ع بن�ًء على تو�سية الق�سم املخت�س.

ب -  األ تزيد مدة النقط�ع عن ثم�نية ف�سول درا�سية , اإل اإذا اأح�سر الط�لب م� يثبت مم�ر�سته لعمل اأو درا�سة له� عالقة بطبيعة الدرا�سة يف 
تخ�س�سه يقتنع به� جمل�س الكلية.

ج- األ يكون الط�لب منذرًا اأك�دمييً�.
د- اأن يكون قد اأنهى م� ل يقل عن 25 % من متطلب�ت التخرج.

4-  ل يجوز اإع�دة قيد الط�لب اأكرث من مرة واحدة , وملدير اجل�معة – يف ح�لة ال�سرورة – ال�ستثن�ء من ذلك
5-  ل يجوز اإع�دة قيد الط�لب املطوي قيده اإذا ك�ن مف�سوًل لأ�سب�ب ت�أديبية اأو تعليمية.

المادة الثامنة عشرة:

ل يجوز اإع�دة قيد الط�لب الذي ف�سل من اجل�معة لأ�سب�ب تعليمية اأو ت�أديبية , اأو الذي ُف�سل من ج�معة اأخرى لأ�سب�ب ت�أديبية , واإذا اأت�سح بعد 
اإع�دة قيده اأنُه �سبق ف�سله ملثل هذة الأ�سب�ب فيعترب قيدة ملغي من ت�ريخ اإع�دة القيد.
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الفصل من الجامعة
المادة العشرون:

يف�سل الط�لب من اجل�معة يف احل�لت الأتية:
1- اإذا ح�سل على ثالثة اإنذارات متت�لية على الأكرث لإنخف��س معدله الرتاكمي عن 2 من 5 , وملجل�س اجل�معة بن�ء على تو�سية جمل�س الكلية اإعط�ء 

فر�سة رابعة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بدرا�سته للمقررات املت�حة.
فر�سة  اإعط�ء  اجل�معة  وملجل�س   , الربن�مج  مدة  على  عالوة  لتخرجه  املقررة  املدة  ن�سف  اأق�س�ه�  مدة  خالل  التخرج  متطلب�ت  ينه  مل  اإذا   -2

ا�ستثن�ئيه للط�لب لإنه�ء متطلب�ت التخرج بحد اأق�سى ل يتج�وز �سعف املدة الأ�سلية املحددة للتخرج.
فر�سة  ب�إعط�ئهم  ال�س�بقتني  الفقرتني  اأحك�م  عليهم  تنطبق  الذين  الطالب  اأو�س�ع  مع�جلة  ال�ستثن�ئية  احل�لت  يف  اجل�معة  ملجل�س  يجوز   -3

ا�ستثن�ئية ل تتج�وز ف�سلني درا�سيني على الأكرث.

الق�عدة التنفيذية جل�معة �سلم�ن بن عبد العزيز:
يف�سل الط�لب من اجل�معة يف احل�لت الأتية:

1- اإذا ح�سل على ثالثة اإنذارات متت�لية على الأكرث لإنخف��س معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى )2( ويعطى فر�سة رابعة ملن ميكنه رفع معدله 
الرتاكمي ب�فرتا�س ح�سوله على )48 نقطة من درا�سة 12 وحدة درا�سية( على اأن يتم ح�س�ب ذلك وتنفيذه اآلي�.

2- يجوز ملجل�س الكلية اإعط�ء الط�لب فر�سة رابعة ملن مل يح�سل عليه� اآلي� وفق الت�يل:
اأداء الط�لب يف الف�سلني الأخريين ويق��س ذلك ب�أن يكون ح��سل ق�سمه جمموع نق�ط الف�سلني الأخرين على عدد  اأن يكون هن�ك حت�سن يف 

الواحدات امل�سجلة فيهم� ل يقل عن 2 من 5 , ول يدخل يف ذلك الف�سل ال�سيفي.
3- يجوز للجنة الق�س�ي� الطالبية اإعط�ء الط�لب فر�سة خ�م�سة بن�ء على تو�سية جمل�س الكلية , وملجل�س اجل�معة الأ�ستثن�ء من ذلك.

4- اإذا مل ينه متطلب�ت التخرج خالل مدة اأق�س�ه� ن�سف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربن�مج , ج�ز للجنة الدائمة للق�س�ي� الطالبية 
املحددة  الأ�سلية  املدة  يتج�وز �سعف  اأق�سى ل  التخرج بحد  لإنه�ء متطلب�ت  للط�لب  ا�ستثن�ئية  اإعط�ء فر�سة  الكلية  تو�سية جمل�س  بن�ء على 

للتخرج.
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حقوق والتزامات الطالب الجامعي
أوال: في المجال األكاديمي:

1-  توفري البيئــة الدرا�سيـة املن��سبـة لتحقيـق الإ�ستيع�ب والدرا�سـة بي�سـر من خالل توفيـر ك�فـة الإمك�نـ�ت التعليميـة املت�حة خلدمة هذا الهدف .
العمل  التي حتكم  واللوائح اجل�معية  التي يدر�سه� وذلك وفقً� لالأحك�م  ب�ملقررات اجل�معية  املرتبطة  واملعرفة  العلمية  امل�دة  2-  احل�سول على 

الأك�دميي.
3-  احل�سول على اخلطط الدرا�سية ب�لكلية اأو الق�سم والتخ�س�س�ت املت�حة له , وكذا الإطالع على اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة واإجراء 
ت�سجيله يف املقررات التي يتيحه� له النظ�م وقواعد الت�سجيل مع مراع�ة ترتيب الأولوي�ت يف الت�سجيل للطالب وفق �سوابط ع�دلة عند عدم اإمك�نية 

حتقيق رغب�ت جميع الطالب يف ت�سجيل مقرر م�.
4-  حذف اأو اإ�س�فة اأي مقرر , اأو حذف الف�سل الدرا�سي ب�أكمله وفقً� مل� يتيحه نظ�م الدرا�سة والت�سجيل يف اجل�معة وذلك يف الفرتة املحددة لذلك 

واملعلن عنه� للطالب.
5-  التزام اأع�س�ء هيئة التدري�س ب�جل�معة مبواعيد واأوق�ت املح��سرات وا�ستيف�ء ال�س�ع�ت العلمية واملعملية له� وعدم اإلغ�ء املح��سرات اأو تغيري 
اأوق�ته� اإل يف ح�لة ال�سرورة وبعد الإعالن عن ذلك على اأن يتم اإعط�ء حم��سرات بديلة عن تلك التي مت اإلغ�ئه� اأو التغيب عنه� من قبل ع�سو هيئة 

التدري�س لإ�ستيف�ء املقرر وذلك بعد التن�سيق مع الطلبة والق�سم املعني ب�إمت�م ذلك.
6-  الأ�ستف�س�ر واملن�ق�سة العلمية الالئقة مع اأع�س�ء هيئة التدري�س , دون رق�بة اأو عقوبة يف ذلك عليه , م� مل يتج�وز النق��س م� تقت�سية الآداب 

الع�مة وحدود اللي�قة وال�سلوك يف مثل تلك الأحوال �سواء ك�ن ذلك اأثن�ء املح��سرة اأو اأثن�ء ال�س�ع�ت املكتبية املعلنة ملق�بلة الطالب.
7-  اأن تكون اأ�سئلة الختب�رات �سمن املقرر الدرا�سي وحمتوي�ته وامل�س�ئل التي متت اإث�رته� اأو الإح�لة اإليه� اأثن�ء املح��سرات واأن يراعي التوزيع 

املتوازن واملنطقي للدرج�ت مب� يحقق التقييم الع�دل لقدرات الط�لب.
8-  اإجراء ك�فة الختب�رات التي تعقد للمقرر م� مل يكن هن�ك م�نع نظ�مي يحول دون اإجرائه� وفقً� للوائح والتعليم�ت اخل��سة بذلك , على اأن يتم 

اإعالن الط�لب بحرم�نه من دخول الختب�ر قبل ذلك بوقت ك�ف.
9-  معرفة الإج�بة النموذجية لأ�سئلة الختب�رات الف�سلية وتوزيع الدرج�ت على اأجزاء الإج�بة والتي يقوم على اأ�س��سه� تقييم اأداء الط�لب قبل 

اإجراء الإختب�ر النه�ئي للمقرر.
10-  طلب مراجعة اإج�بتة يف الإختب�ر النه�ئي وذلك وفق م� تقرره اللوائح والقرارات ال�س�درة عن اجل�معة يف تنظيم اآلية تلك املراجعة و�سوابطه�.

11-   معرفة نت�ئجه التي ح�سل عليه� يف الختب�رات ال�سهرية والف�سلية والنه�ئية التي اأداه� بعد النته�ء من ت�سحيحه� واعتم�ده�.

ثانيًا: في المجال غير األكاديمي:

1-  التمتع ب�لإع�نة والرع�ية الإجتم�عية التي تقدمه� اجل�معة وامل�س�ركة يف الأن�سطة املق�مة فيه� وفقً� للوائح والتعليم�ت اجل�معية املنظمة لذلك.
2-  احل�سول على الرع�ية ال�سحية الك�فية والعالج داخل امل�ست�سفي�ت واملراكز ال�سحية الت�بعة للج�معة.

3-  الإ�ستف�دة من خدم�ت ومرافق اجل�معة )الكت�ب اجل�معي – ال�سكن اجل�معي – املكتب�ت املركزية والفرعية – املالعب الري��سية – املط�عم 
ب�جل�معة به�  املعمول  والنظم  للوائح  وفق�  وذلك  وغريه�(  ال�سي�رات  – مواقف 
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4-  احل�سول على احلوافز واملك�ف�أت امل�دية املقررة نظ�ميً� ل �سيم� للط�لب املتفوق.
5-  الرت�سيح للدورات التدريبية والربامج والرحالت الداخلية واخل�رجية وزي�دة م�س�ركته يف الأن�سطة الثق�فية وكذلك امل�س�ركة يف اأن�سطة خدمة 

املجتمع املحلي والأعم�ل التطوعية.
6-  ال�سكوى اأو التظلم من اأي اأمر يت�سرر منه يف عالقته مع اأع�س�ء هيئة التدري�س اأو الق�سم اأو الكلية اأو اأي وحدة من وحدات اجل�معة ويكون تقدمي 

ال�سكوى اأو التظلم وفقً� للقواعد املنظمة ومتكني الط�لب من معرفة م�سري �سكواه من قبل اجلهة امل�سئولة عنه�.
7-  متكينه من الدف�ع عن نف�سه اأم�م اأي جهة ب�جل�معة يف اأي ق�سية ت�أديبية ترفع �سده وعدم �سدور العقوبة يف حقه اإل بعد �سم�ع اأقواله وذلك م� 

مل يثبت اأن عدم ح�سوره ك�ن لعذر غري مقبول وذلك بعد ا�ستدع�ئه للمرة الث�نية.
8-  التظلم من القرار الت�أديبي ال�س�در �سده وذلك وفقً� للقواعد املقررة يف هذا ال�س�أن مبوجب اأحك�م ت�أديب الطالب.

9-  احلف�ظ على حمتوي�ت ملفه داخل اجل�معة ونزاهة التع�مل معه وعدم ت�سليم اأي منه� اإل للط�لب نف�سه اأو ويل اأمره اأو من يفو�سه بذلك ر�سميً� 
م� عدا احل�لت التي يطلب فيه� ت�سليم اأو معرفة حمتوي�ت ذلك امللف من قبل جه�ت التحقيق اأو اأجهزة الق�س�ء اأو جلهة حكومية اأخرى ول يجوز 

اإف�س�ء اأو ن�سر حمتوي�ت ملفه م� مل يكن ذلك الن�سر نتيجة لقرار بعقوبة ت�أديبية يف حق الط�لب.


