
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2التحرير العربيعرب103_2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

كلن224_3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/ حين 3145

_2مبادىء الحاسب اآلليتيك227_3فيزياء عامةفيز2145مهارات االتصالعلم140

_3مقدمة في العالج التنفسيهيل228_2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزيةنجم140

هيل229س-نجم8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحيةنجم145
علم الكائنات الدقيقة والتحكم في 

العدوى
3_

_2أساسيات رعاية الطوارىءصحه243
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

هيل230
اإلنعاش القلبي والرئوي 

واإلسعافات األولية
هيل314س-/ هيل 3241تشريح الجهاز التنفسيهيل3310

فسيولوجيا أمراض الجهاز التنفسي 

-2-
س-/ هيل 3312

هيل317س-/ هيل 2243فسيولوجيا الجهاز التنفسيهيل311
فن تشخيص ومراقبة الجهاز القلبي 

الرئوي
س-/ هيل 3316

هيل312
فسيولوجيا أمراض الجهاز التنفسي 

(1)
3

س       -/ هيل 241

س-/ هيل 243 

س-/ هيل 23313-أساسيات العالج التنفسي هيل2315الفسيولوجيا االكلينيكيةهيل243

_2علم النفس التأهيلينفس372_3تقييم المريضهيل4316(1)أساسيات العالج التنفسي هيل313

هيل318
العالج بالغازات الطبية 

والرطوبة/البخار/
2علم االدويةهيل2366

س       -/ هيل 241

س-/ هيل 243 

2إختبارات متقدمة في وظائف الرئةهيل440
س -/ هيل 312

س-/ هيل 315
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

_

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

ممارسة اكلينيكية في العالج 

1-التنفسي 
3

س      -/هيل 315

م        -/ هيل 319

م-/هيل 419

اجملموعاجملموع

س        -/كلن 224

س        -/صحه 243

م-/هيل 243
2غازات الدم الشريانيهيل319

س     -/هيل 241

س      -/هيل 315

م-/هيل 420

س      -/هيل241

س       -/هيل 312

س       -/هيل 315

م-/ هيل 420

3
العالج بالتمدد الرؤي ورعاية 

الشغب الهوائية

4: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة  علوم التأهيل:اخلطة الدراسية القسم   العالج التنفسيRETH: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

جبارية 
إ

(1
)

14

س      -/ هيل 228

م-/ هيل 313

3علم التشريح البشريهيل241

مستوى: مس

س        -/ هيل 228

م-/ هيل 318

_

اجملموع

ساعات: سع

هيل419

هيل420

األول

السادس

اجملموع

المتطلب

اخلامس

م-/ هيل 241

الثالثالثاني

اجملموع

الرابع

15اجملموع

_

_ جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

_

متزامن: مسابق:س معدل:مع 



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2اساليب متقدمة في العالج الطبيعىهيل5421التهوية اآلليةهيل320
س       -/ هيل 313

س-/ هيل 315

هيل438
/ فسيولوجيا األمراض عند البالغين 

رعاية اإلصابات/المسنين 
هيل3439

العالج التنفسي لألطفال وحديثي 

الوالدة
3

س       -/ هيل 315

س-/ هيل 319 

هيل441
ممارسة إكلينيكية في العالج 

-2-التنفسي 
3

3صور باالشعة المؤينة وقراءتهااشع463

_2إدارة خدمات العالج التنفسيهيل2465-1-دراسة مستقلة هيل481

3التأهيل الرئويهيل469
س       -/ هيل 317

س-/ هيل 438

هيل470
ممارسة إكلينيكية في العالج 

2_التنفسي 
3

س       -/ هيل 320

س-/ هيل 441 

16

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س-/ هيل 420

س       -/ هيل 314

س-/ هيل 440

علوم التاهيل:اخلطة الدراسية القسم 

هيل464

الطالب والطالبات:  اخلطة تشملالبكالوريوس:الدرجة 4: االصدار 

المتطلب

رئيسي: نوع اخلطة   العالج التنفسيRETH: التخصص 

اجملموع

س      -/ هيل 316

س-/ هيل 317

الثامن السابع

3معالجة مرضى الحاالت الحرجة

س      -/ هيل 317

س      -/ هيل 320

س-/هيل 441

العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

136: ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

سابق:س

س-/  هيل 314

ساعات: سع

جبارية 
إ

(1
)

16

_

مستوى: مس متزامن: ممعدل:مع 

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع


