
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربي عرب103-2اإلحصاء الحيوي احص3145مهارات الحاسب تقن140

 كلن224-3علم األحياء حين2145مقدمة في الرياضيات ريض140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/ حين 3145

-2أساسيات رعاية الطوارىء صحة243-3فيزياء عامة فيز2145مهارات االتصال علم140

-2مقدمة في الكيمياء العضوية كيم8145(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

س-/ نجم 8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحية نجم145
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ بصر 2242أدوية البصر وخواصها بصر343-2مبادئ الحاسب اآللي تيك3227تشريح العين ووظائف االعضاء بصر241

س-/ بصر 2242-1-امراض العيون  بصر344س-/ بصر 3241تشريح اعصاب العين ووظائفها بصر3242البصريات بصر251

س-/ بصر 2253-2-البصريات العيونية  بصر353س-/ بصر 2251-1-البصريات العيونية  بصر3253-1-طرق اكلينيكية  بصر262

س-/ بصر 3262-2-طرق اكلينيكية  بصر2263-1-علوم الرؤيا  بصر271

س-/ بصر 2271-2-علوم الرؤية  بصر2272مقدمة للبصريات بصر292

س-/ بصر 2251بصريات عملية بصر356س-/ بصر 3251بصريات نظرية بصر273

س-/ بصر 3263-3-طرق اكلينيكية بصر363

س-/ تيك 3227إحصائيات بصرية بصر371

س-/ بصر 2273الرؤيا المزدوجة بصر374
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

البصريات:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية  التطبيقية:كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

رئيسي: نوع اخلطة بصرياتOPTO: التخصص 

ساعات: سع متزامن: مسابق:س

س       -/ كلن 221

س-/ صحه 241
س        -/ كلن 221

س-/ صحه 241
س        -/ كلن 221

س-/ صحه 241

معدل:مع 

اجملموعاجملموع

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

س         -/ كلن 221

س-/ صحه 241

س-/ كلن 224

الثالثالثاني األول

المتطلب

اجملموع

-

السادس

4:االصدار 

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

-

-

-

اجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

15

13

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

س     -/ بصر 251

    أو         

س-/بصر 263

2-1-عدسات الصقة   بصر354

مستوى: مس



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ بصر 4466-2-عيادة البصريات  بصر469س-/ بصر 2355-3-عدسات الصقة  بصر3456-2-امراض العيون  بصر345

2-2-عدسات الصقة  بصر355

3-4-طرق اكلينيكية  بصر364

س-/ بصر 2491االبصار المهني بصر496س-/ بصر 2364ممارسة عملية للبصريات بصر2491تقنيات متقدمة بصر365

2اختالف االبصار المزدوج بصر375

2-3-علوم الرؤيا  بصر377

س-/ بصر  2375تمارين بصرية بصر2493بصريات الكبار بصر394

س-/ بصر 3394ضعف النظر بصر495
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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
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة البصرياتOPTO: التخصص 

( ساعات8)1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

136: ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

س-/ بصر 354

س-/ بصر 363

س-/ بصر 363

 بصر466
س       -/بصر364

س-/بصر365  

تحليل حالة بصرية 2 بصر492
س       -/بصر364

س-/بصر365
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س-/بصر 374

س-/ بصر 272

س-/ بصر 344

البصريات:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية  التطبيقية:كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس ساعات: سعمعدل:مع 

البكالوريوس:الدرجة 4:االصدار 

سابق:س

التاسع

اجملموع

المتطلب

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

السابع

اجملموع

س-/ بصر 344

متزامن: م

3-1-عيادة البصريات 
س       -/بصر371

س-/بصر466  

س       -/بصر375

س-/بصر466   

مشروع دراسي في علوم الرؤيا 4 بصر475

بصريات االطفال 2 بصر497


