
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2التحرير العربيعرب103_2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

_4الميكروبيولوجيا الطبيةكلن212_3علم األحياءحين145_2مقدمة في الرياضياتريض140

_3اسس التغذية السريريةصحه214_3فيزياء عامةفيز145_2مهارات االتصالعلم140

كلن224_2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم145_8(1)اللغة االنجليزيةنجم140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/حين3145

صحه225س-/نجم8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحيةنجم145
تطبيقات الحاسب االلي في الرعاية 

الصحية
س-/تقن3140

1815

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/صحه23264-الكيمياء الحيوية التغذوية صحه2267صحة المجتمعصحه212

3تحليل األغذيةغذت3317علم وظائف اعضاء االنسانصحه215
س       -/صحه264

س-/غذت325 

س-/صحه3212-1-علم الوبائيات صحه3334-1-الكيمياء الحيوية التغذوية صحه264

صحه4343التغذية خالل دورة الحياةصحه265
التغذية االكلينيكية في االمراض 

المزمنة
4

س       -/صحه214

س-/صحه215

3تقييم الحالة الغذائيةصحه2435حساب العناصر الغذائيةصحه266
س      -/صحه 214

س-/صحه266 

2الشؤون الصحية وسالمة الغذاءغذت325

غذت467
العادات الغذائية والمفاهيم 

االجتماعية
2

س       -/غذت317

س-/غذت325

1615

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س      -/كلن212

س       -/صحه214

س      -/كلن224

س-/صحه343

2 التكامل االيضي واضطرابات االيض صحه344

صحه269

اجملموع

 التغذية السريريةCLN: التخصص صحه اجملتمع:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

وبائيات التغذية

_

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

3

س      -/كلن212

س     -/صحه214

س      -/صحه215

س     -/كلن224

س     -/صحه343

س-/صحه435
س-/كيم145

رئيسي:  نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة 5: االصدار 

_

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

البكالوريوس:الدرجة 

2

س       -/كلن212

س      -/صحه214

س       -/كلن224

س-/صحه334

_

متزامن: م

س      -/كلن212

س       -/صحه214

س-/كلن224 

3 رعاية األمومة والطفولة صحه433

س        -/كلن212

س       -/صحه214

س-/كلن224 

3

جبارية 
إ

(1
)

س        -/حين145

س-/كلن224

س-/صحه214

س-/صحه214

15

16

اجملموع

سابق:س

طرق البحث في علوم صحة المجتمع صحه390

صحه268
التغذية االكلينيكية في االجهاد 

الفسيولوجي

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

15

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س      -/صحه267

س      -/صحه343

س-/صحه435

3 مكونات االطعمة ذات التاثير العالجي صحه457

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

3مهارات االتصالصحه446

س      -/صحه212

س       -/صحه215

س        -/صحه264

س        -/صحه265

س-/صحه266

ساعات: سع

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

ادراة خدمات التغذية في 

المستشفيات
2

س     -/صحه267

س       -/صحه343

س-/صحه435

2دراسة مستقلةصحه455

س     -/صحه267

س      -/صحه343

س-/صحه435

التثقيف الغذائي وارشاد المرضىصحه456

س     -/صحه267

س     -/صحه343

س      -/صحه435

س-/صحه446

3

3 تغذية المجتمع صحه345

2التغذية والتمارين الرياضيةصحه346

س       -/صحه212

س       -/صحه215

س        -/صحه264

س        -/صحه265

س-/صحه266

المتطلب

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

2أساسيات رعاية الطوارىء

س     -/صحه267

س       -/صحه343

س-/صحه435

صحه453
ممارسة كلينيكية في التغذية 

-2-االكلينيكية 
3

س     -/صحه267

س     -/صحه343

س     -/صحه369

س-/صحه435

صحه243

صحه454

5: االصدار

س        -/صحه212

س        -/صحه215

س        -/صحه264

س       -/صحه265

س-/صحه266

1

العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

السابع

17 اجملموع

 التغذية السريريةCLN: التخصص صحه اجملتمع:  اخلطة الدراسية لقسم 

صحه439

الثامن

135: ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 

رئيسي:  نوع اخلطة

3حلقة دراسية في التغذية االكلينيكية

س       -/صحه212

س        -/صحه215

س        -/صحه264

س        -/صحه265

س         -/صحه266

س       -/صحه343

س-/صحه390

صحه369
ممارسة اكلينيكية في التغذية 

1-االكلينيكية 
3

س      -/صحه212

س       -/صحه215

س       -/صحه264

س       -/صحه265

س       -/صحه266

س       -/صحه343

س-/صحه344

2التغذية والنبوبية والوريديةصحه431

س      -/صحه212

س       -/صحه215

س       -/صحه264

س       -/صحه265

س       -/صحه266

س-/صحه343

السلوك االنساني كطب303

س       -/صحه212

س        -/صحه215

س        -/صحه264

س        -/صحه265

س-/صحه266



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 5: االصدار 

رئيسي:  نوع اخلطة التغذية السريريةCLN: التخصص صحه اجملتمع:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س ساعات: سع

(8)1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 


