
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)فيزياء عامة فيز101-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

-4كيمياء حيوية عامةكيح101-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

-3علم النباتنبت102-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

-2احصاء حيوياحص106س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقة صحه150

-2أسس علوم األغذيةغذت202س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150

-3مبادىء االقتصاد الزراعيقصر205
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/نبت3102أسس اإلنتاج النباتينتج201-2مقدمة في نظم االنتاج الحيوانينجح4106(1)كيمياء عامة كيم101

س-/غذت2322الشؤون الصحية وسالمة الغذاءغذت325-4مقدمة في الكيمياء العضويةكيم3108مبادئ في علم الحيوانحين103

س-/غذت3323حفظ وتصنيع األغذيةغذت352س-/غذت3206كيمياء حيوية تغذويةغذت2315اسس تغذية االنسانغذت206

س-/غذت2206تقييم الحالة التغذويةغذت372س-/غذت3316تحليل األغذيةغذت3317ميكروبيولوجيا زراعيةوقن211

س-/غذت2206تخطيط وجبات غذائيةغذت376س-/وقن4211ميكروبيولوجيا األغذيةغذت3323كيمياء األغذيةغذت316

غذت3456الفسيولوجيا العامةحين332
ضبط الجودة والتقييم الحسي 

لألغذية
2

س      -/احص106

س-/غذت352  

س-/غذت3206التغذية واألمراضصحه470
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

س-/كيح101

س-/حين103

18اجملموع

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

-

س-/كيح101

-

اجملموع14

الثانياألول

-

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة  1: االصدار 

علوم األغذية والتغذية:  اخلطة الدراسية لقسم  علوم األغذية وتغذية اإلنسانFSNT: التخصص  علوم األغذية والزراعة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

الثالث

المتطلب

-

-

-

اجملموع



املستوى

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/فيز3101اسس هندسه تصنيع االغذيةهزر320اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

12التعليم التعاونيغذت400

2خدمات غذائيةغذت422
س      -/غذت325

س-/غذت400

4علم وتقنية الحليبغذت433
س     -/غذت202

س-/غذت400

2علم وتقنية التمورغذت435
س      -/غذت202

س-/غذت400

4علم وتقنية الحبوبغذت437
س      -/غذت202

س-/غذت400

4علم وتقنية اللحومغذت439
س       -/غذت202

س-/غذت400

2تطوير منتجات غذائيةغذت471
س       -/غذت352

س-/غذت400 
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المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-3مبادئ اإلدارة العامةادا104-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

2التغذية خالل مراحل الحياةغذت361-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101
س       -/غذت206

س-/غذت400

2خدمات غذائيةغذت422-2األسرة في اإلسالمسلم102
س       -/غذت325

س-/غذت400

-2الخدمات االجتماعية الطبيةجمع463-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

3تغذية المجتمعغذت464-2النظام السياسي اإلسالميسلم104
س       -/غذت206

س-/غذت400 

3التغذية التطبيقيةغذت465-2حقوق اإلنسانسلم105
س       -/غذت206

س-/غذت400

2التغذية في الدول الناميةغذت472-2الفقه الطبيسلم106
س       -/غذت206

س-/غذت400 

2المغذيات الصغرىغذت477-2أخالقيات المهنةسلم107
س       -/غذت315

س-/غذت400 

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

2021

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

موضوعات مختارة في الغذاء 

والتغذية
2

س       -/غذت202

س       -/غذت206

س-/غذت400 

متطلبات التخصص: الفئة 

س       -/غذت202

س       -/غذت323

س-/غذت400

2 التقنية الحيوية لألغذية غذت420

متطلبات التخصص: الفئة 

(ساعة15) 2حزمة : اجملموعة 

(ساعة15) 1حزمة : اجملموعة 

اجملموع

مستوى: مس

السابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

متطلبات اجلامعة: الفئة 

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع اجملموع

غذت481

1: االصدار رئيسي: نوع اخلطة علوم األغذية وتغذية اإلنسانFSNT: التخصص علوم األغذية والتغذية:  اخلطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة: كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 

12اجملموع


