
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-0-1-ارشاد اكاديمي  اشد001-2مقدمة في اإلحصاء احص2140مبادىء الرياضيات ريض130

-0-2-ارشاد اكاديمي  اشد002-2المهارات الكتابية عرب3140مهارات الحاسب تقن140

 مكت113-3مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج2140مهارات االتصال علم140
مقدمة في علوم المكتبات 

والمعلومات
3-

-3اعداد اوراق البحث مكت132-1(2)الصحة واللياقة  صحه8150(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

-3أسس تقنية المعلومات مكت143س- /  نجم 8140(2)اللغة االنجليزية  نجم150

-3الموارد المرجعية العامة مكت154

-3تطبيقات االنترنت مكت165

-3(1)تنظيم المعلومات  مكت176
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-0-6-ارشاد اكاديمي  اشد006-0-5-ارشاد اكاديمي  اشد0005-3-ارشاد اكاديمي  اشد003

-3مراكز مصادر التعلم مكت256-2تقنيات التعليم واالتصال وسل0241-4-ارشاد اكاديمي  اشد004

-2المناهج وطرق التدريس العامة نهج330س-/ وسل 1241انتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل3250تنمية المجموعات مكت234

 مكت245
قواعد البيانات في مؤسسات 

المعلومات
-3خدمات المعلومات لالطفال والشباب مكت3371

3(2)تنظيم المعلومات مكت267

 مكت362
مقدمة في الوثائق والمحفوظات 

والسجالت
3

3خدمات المعلومات مكت364

3إدارة مؤسسات المعلومات مكت378
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اآلداب: كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل104: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 1:االصدار 
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فرعي: نوع اخلطة علم املعلومات:  اخلطة الدراسية لقسم  علوم املكتبات واملعلوماتUPLIB: التخصص 

-

الثالث

س- / مكت 176

اجملموع
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اجملموع

-
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مستوى: مس معدل:مع 

-
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متزامن: مسابق:س

مسار مراكز مصادر التعلم LLRC :املسار 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل
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اجملموع

اجملموع

-

السادس

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

0-7-ارشاد اكاديمي  اشد007

2قوانين اإلعالم وأخالقياته تصل209

2إدارة المؤسسات اإلعالمية تصل217

3المكتبات الرقمية مكت461

متزامن: مساعات: سع

7

مستوى: مس

السابع

فرعي: نوع اخلطة علوم املكتبات واملعلوماتUPLIB: التخصص علم املعلومات:  اخلطة الدراسية لقسم اآلداب: كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل104: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 1:االصدار 

جبارية 
إ
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)

المتطلب

-

-

اجملموع

-

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

معدل:مع سابق:س

مسار مراكز مصادر التعلم LLRC :املسار 



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2المهارات اللغوية عرب101-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

2-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

المتطلبساسم المقرررمز المقرر-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2التحرير العربي عرب103-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

2-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

المتطلبساسم المقرررمز المقرر20

 مكت372
تطبيقات الحاسب في مؤسسات 

المعلومات
3-

 مكت384
مباني مؤسسات المعلومات 

وتجهيزاتها
3-

-3انظمة المعلومات وادارتها مكت388

-3شبكات المعلومات واستخداماتها مكت463

س-/ مكت 3165انشاء مواقع االنترنت وادارتها مكت465

15اجملموع

اجملموع

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

3: الساعات احلرة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

( ساعات4 )2اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات من داخل وخارج القسم: الفئة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

الطالب:  اخلطة تشمل104: ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 1:االصدار 

فرعي: نوع اخلطةاآلداب: كلية 

مسار مراكز مصادر التعلم LLRC :املسار 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متزامن: ممعدل:مع سابق:س

 علوم املكتبات واملعلوماتUPLIB: التخصص علم املعلومات:  اخلطة الدراسية لقسم 

مستوى: مس ساعات: سع

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع


