
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

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

م- /  كمن 3244علم االنسجة الوصفي كلن222-3علم األحياء حين2145مقدمة في الرياضيات ريض140

 كلن224-3فيزياء عامة فيز2145مهارات االتصال علم140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س- /  حين 3145

س- /  كلن 3244كيمياء تحليلية اكلينيكية كلن231-2مقدمة في الكيمياء العضوية كيم8145(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

-2أساسيات رعاية الطوارىء صحه243س- /  نجم 8140اإلنجليزية لألغراض الصحية نجم145
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

 صحه223
برمجة الحاسب االلي في الرعاية 

الصحية
س- / كلن3222علم األمراض العام كلن321س- /  كلن 3311فطريات اكلينيكية كلن2312

س- /  كلن 4331-3-كيمياء حيوية اكلينيكية  كلن333س- /  كلن 2222المجهر االلكتروني كلن4324-1-كيمياء حيوية اكلينيكية  كلن232

س- /  كلن 3311-1-بكتريا اكلينيكية  كلن411س- /  كلن 4232-2-كيمياء حيوية اكلينيكية  كان4331علم الدم كلن241

س- /  كلن 4311علم الطفيليات كلن412-4طرق التحليل االلي كلن4332اساسيات الميكروبيولوجيا كلن311

2علم الخاليا المرضية كلن422س- /  كلن 3222علم األمراض ووظائف االعضاء كلن2421تقنية علم االنسجة كلن322
م      - /  كلن 321

س-/كلن421  
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

5: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

علوم املختربات االكلينيكي:  اخلطة الدراسية لقسم  علوم املختربات االكلينيكيهCLS: التخصص  العلوم الطبية التطبيقية :  كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

-

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

-

-

-

15

16

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

136: ساعات اخلطة 

س- / كلن 222

-

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

اجملموع

س- /  كلن 224

س- /  كلن 244

-

اجملموع

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2الميكروبيولوجيا البيئية كلن3416-1-علم الوبائيات  صحه334
س       -/ كلن411

س-/كلن413    

3-2-بكتريا اكلينيكية  كلن413

4علم المناعة كلن414

2علم الفيروسات كلن415

2علم االنزيمات االكلينيكية كلن431

س- /  كلن 2333كيمياء حيوية وممارسة اكلينيكية كلن4432المناعة الدموية كلن441

س- /  كلن 2441علم الدم ممارسة اكلينيكية كلن442
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة علوم املختربات االكلينيكيهCLS: التخصص علوم املختربات االكلينيكي:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية :  كلية 

اجملموع

-

س- /  كلن 333

س- /  كلن 321

 كلن451

2دراسة مستقلة كلن452

متزامن: م

الطالب والطالبات:  اخلطة تشملالبكالوريوس:الدرجة 5: االصدار 

س       -/ كلن312

س      -/كلن411  

س      -/كلن412  

س    -/كلن413    

س   -/كلن414     

س-/كلن415      

3

السابع

اجملموع

المتطلب

ميكروبيولوجيا ممارسة  كلن417

س        -/كلن411

س       -/كلن412 

س     -/كلن413   

س-/كلن415   

2 ادارة المختبرات والسالمة

س        -/كلن413

س        -/كلن431

س-/كلن441 
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مستوى: مس ساعات: سعمعدل:مع 

3وراثة طبية كلن453

س        -/كلن324

س        -/كلن333

س       -/كلن413 

س    -/كلن421    

س-/كلن422     

الثامن

136: ساعات اخلطة 

س- / كلن 411

س- /  كلن 311

س- /  كلن 311

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س



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

الطالب والطالبات:  اخلطة تشملالبكالوريوس:الدرجة 

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

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

136: ساعات اخلطة 

رئيسي: نوع اخلطة علوم املختربات االكلينيكيةCLS: التخصص علوم املختربات االكلينيكي:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية :  كلية 

5: االصدار 


