
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2التحرير العربيعرب2103اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

س-/ فيز 3145فيزياء األشعه السينيهاشع3211علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

2علم األمراضكلن3223فيزياء عامةفيز2145مهارات االتصالعلم140

كلن2224مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزية نجم140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/ حين 3145

2أساسيات رعاية الطوارىءصحه243س-/ نجم 8140اللغة االنجليزية لألغراض الصحيةنجم145

3طرق تسجيل الصورةاشع341

1815

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3اساسيات تقنية اشعة اال عصاباشع332س-/ اشع 3211فيزياء الموجات فوق الصوتيةاشع3312التشريح والتصوير االشعاعياشع221
س       -/ اشع322

س-/اشع331

اشع3321اساسيات تقنية األشعة العامةاشع222
تقنيتها :عناصر التباين 

واستعماالتها الطبية
اشع421س-/ اشع 3222

طرق متقدمة في تقنية التصوير 

االشعاعي للرني
س-/ شع 3322

اشع223
وظاائف األعضاء والتصوير 

االشعاعي
اشع3322

التألق االشعاعي السيني وتقنية 

االشع
اشع422س-/ اشع 3223

الحوادث والطوارىء والتصوير 

االشعاعي
س-/ اشع 3321

اشع3323فيزياء الطب النووياشع311
اجهزة األشعة المتحركة 

والمستعملة في العمليات
س-/ اشع 3311-4-ممارسة اكلينيكية اشع432س-/ اشع 3211

_3الحاسب االلي والتصوير الطبياشع454س-/ اشع 3222-1-ممارسة اكلينيكيةاشع3331السالمة والعناية الصحيةاشع453

1515

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

5: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة   علوم االشعةRAD: التخصص  علوم األشعة: اخلطة الدراسية القسم  العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 

اجملموع

السادس

س-/ اشع 211

س-/ كلن 224

س-/ كلن 224

متزامن: مساعات: سع

15

س-/ اشع 211

سابق:س

الثالث

جبارية 
إ

(1
س-/ كلن 224(

15 اجملموع

الثانياألول

اجملموع

المتطلب

اخلامس

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

مستوى: مسمعدل:مع 

اجملموع

اجملموعاجملموع

الرابع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2العلوم الصحية وتنظيم الخدماتصحه3242-3-ممارسة اكلينيكية اشع431

اشع433
ممارسة اكلينيكية ألجهزة االشعة 

المتحركة المست
س-/ اشع 3461ممارسه اكلينيكية في العالج باالشعةاشع2462

3صور باالشعة المؤينة وقراءتهااشع3463ممارسة اكلينيكية للموجات الصوتيةاشع434
س      -/ اشع 431

س-/ اشع 435 

اشع3464-7-ممارسة اكلينيكية اشع435
ممارسة اكلينيكية في الذبذبات 

الصوتية
3

س      -/ اشع 434

س-/ اشع 435 

اشع451
الحاسب اآللي والتصوير االشعاعي 

المقطعي
اشع3465

ممارسة اكلينيكية في االشعة 

السينية والحاسب
س-/ اشع 3433

اشع3466عالج باألشعةاشع461
ممارسة اكلينيكية في الطب النووي 

-2-
س-/ اشع 3432

17

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

المتطلب

البكالوريوس:الدرجة 

الثامن

رئيسي: نوع اخلطة   علوم االشعةRAD: التخصص علوم األشعة: اخلطة الدراسية القسم العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

جبارية 
إ

(1
)

س-/ اشع 312

17 اجملموع

س-/ اشع 454

5: االصدار 

اجملموع

السابع

س-/ اشع 432

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

س        -/ اشع 332

س-/ اشع 421

135: ساعات اخلطة 

س        -/ اشع 332

س-/ اشع 422

س-/ اشع 323

مستوى: مسمعدل:مع سابق:س متزامن: مساعات: سع

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 


