
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(2)فيزياء عامة  فيز104-1ريادة األعمال ريد2101مقدمة في الرياضيات ريض140

س-/ ريض3150حساب التكامل ريض106-3مهارات الحاسب تقن8140(1)اللغة االنجليزية  نجم140

س-/ تقن4140(1)برمجة حاسبات  عال111-2مهارات االتصال علم3140مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج140

س-/ ريض3150الرياضيات المحددة ريض151س-/ ريض3140حساب التفاضل ريض1150(2)الصحة واللياقة صحه150

س-/ نجم 8140(2)اللغة االنجليزية  نجم150

1714

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ عال 3212نظم التشغيل عال227س-/ عال 3113تراكيب البيانات عال4212-2-برمجة حاسبات  عال113

س-/ عال 3281تصميم وتحليل الخوارزميات عالc"3-311"البرمجة اإلجرائية بلغة  عال3215تنظيم الحاسبات عال220

3نظرية الحوسبة عال3339الجبر الخطي ريض244
س   -/ عال 281

م-/ عال 311

س-/  عال 3212هندسة البرمجيات عال3342االحتماالت واإلحصاء الهندسي أحص324

س-/ عال 3212الذكاء االصطناعي عال361س-/ عال 3113أخالقيات الحوسبة وطرق البحث عال304

-1تدريب العملي عال999م-/ عال 3212اسس نظم قواعد البيانات عال380
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

معدل:مع 

اجملموع

اجملموع

األول

البكالوريوس:الدرجة 

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل132:ساعات اخلطة 

 علوم احلاسبCSCN:التخصص علوم احلاسب واملعلومات:كلية 

األول: االصدار 

علوم احلاسب:  اخلطة الدراسية لقسم 

المتطلب

14

الثالثالثاني

اجملموع13

اجملموعاجملموع

الرابع

ساعات: سع مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

-

-

-

-

س-/ عال 111

س-/ عال 111

س-/ ريض 106

-
3الرياضيات المتقطعة لعلوم الحاسب عال281

س    -/ ريض 151

م     -/ عال 212   

س-/ إحص 324  

اخلامس

المتطلب



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ عال 4496-2-مشروع تخرج  عال3497شبكات الحاسبات عال329

3لغات البرمجة والترجمة عال340

2-1-مشروع تخرج  عال496

4

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/ عال 3342اختيار البرمجيات عال444س-/ عال 2111بيئة نظام يونكس عال226

س-/ عال 3342تصميم األنماط عال446س-/ عال 3113لغات برمجة الذكاء االصطناعي عال261

س-/ عال 3227المعالجة المتوازية عال453س-/ عال 3227برمجة النظم عال320

س-/ عال 3329النظم الموزعة عال456س-/ عال 3227عمارة الحاسبات لعلوم الحاسب هال333

س-/ عال 3329تقنيات اإلنترنت عال457س-/ عال 3380نظم إدارة قواعد البيانات عال383

3التحليل العددي التطبيقي عال384
س  -/ ريض 244

س-/ عال 311
3الحوسبة المعتمدة على الشبكة عال459

س   -/ عال 329

م-/ عال 456

س-/ عال 3361تعليم اآللة عال462س-/ عال 3380تطبيقات في نظم قواعد البيانات عال385

3محاكاة ونمذجة عال412
س   -/ عال 111

س-/ إحص 324
س-/ عال 3361هندسة المعرفة والنظم الخبيرة عال463

س-/ عال 3212الرسومات باستخدام الحاسب عال476م-/ عال 3329أمن الحاسبات عال429

س-/ عال 3212معالجة وتحليل الصور الرقمية عال478س-/ عال 3320تعريب الحاسبات عال430

س-/ عال 3383استعادة المعلومات عال484س-/ عال 3342التفاعلية بين اإلنسان والحاسب عال440

-3مواضيع مختارة في علوم الحاسب عال489س-/ عال 3342هندسة البرمجيات المتقدمة عال442

 عال443
إدارة مشاريع البرمجيات وتقنية 

المعلومات
س-/ عال 3342

74

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

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

جبارية 
إ

(1
)

8

السابع

س-/ عال 339

س-/ عال 227

-

اجملموع

الطالب:  اخلطة تشمل132:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة األول: االصدار 

الثامن

اجملموع

المتطلب

( ساعة12) 1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

رئيسي:نوع اخلطة علوم احلاسبCSCN:التخصص علوم احلاسب:  اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب واملعلومات:كلية 

(12)متطلبات  القسم : الفئة  



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/ عال 3380معمل إدارة قواعد البيانات نال337-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

س-/ عال 3380البيانات شبه المهيكلة نال432-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

س-/ عال 3329بروتوكوالت وخوارزميات الشبكات هال445-2األسرة في اإلسالمسلم102

س-/ عال 2329معمل الشبكات هال447-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

س-/ عال 3342نمذجة ومحاكاة نظم المعلومات نال462-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

س-/ عال 3380مقدمة في التنقيب في البيانات نال463-2حقوق اإلنسانسلم105

س-/ عال 3342نظم دعم اتخاذ القرار نال466-2الفقه الطبيسلم106

20-2اخالقيات المهنة سلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-3(1 )الكيمياء العامة  كيم103

-1عملي الكيمياء العامة كيم104

-3(2 )الكيمياء العامة  كيم107

-4مقدمة في الكيمياء العضوية كيم108

-3علم األحياء الدقيقة حدق140

س-/ ريض 3150( 1 )الفيزياء الرياضية  فيز201

س-/ ريض 4150( 1 )ميكانيكا تقليدية  فيز210

س-/ فيز 3210( 2 )ميكانيكا تقليدية  فيز211

3الجزيئات الحيوية كيح211
س   -/ كيح 101

س-/ كيح 102

س-/ فيز 4210كهرومغناطيسية فيز222

س-/ حدق 2140مهارات مخبرية حدق240

س-/ كيم 2107التعرف على المركبات العضوية كيم247

س-/ فيز 1210مختبر ميكانيكا فيز290

س-/ فيز 2222مختبر ظواهر موجيه فيز291

38

عمادة القبول والتسجيل

جامعة امللك سعود

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

اجملموع

اجملموع

ساعات: سع

ساعات (8 ) 3اختيارية 

رئيسي:نوع اخلطة

132:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة األول: االصدار 

( ساعات8 ) 1اختيارية : اجملموعة 

 علوم احلاسبCSCN:التخصص علوم احلاسب:  اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب واملعلومات:كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل

(ساعات3) 2اختيارية: اجملموعة 

المجموع

متطلبات القسم:الفئة 

متطلبات القسم:الفئة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 


