
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_4(1)فيزياء عامةفيز103_1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106_3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

س-/تقن4140(1)مجة حاسبات برعال111_2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3150الرياضيات المحددةريض151س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحة150

س-نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/عال3212اسس قواعد البياناتنال230س-/فيز3104اساسيات الدوائر الكهربائيةكهر3201(1)الكيمياء العامةكيم103

س-/كهر3201نبائط ودوائر الميكروالكترونياتكهر310س-/ريض3200المعادالت التفاضليةريض4204(2)فيزياء عامةفيز104

م-/كهر1310معمل أساسيات االلكترونياتكهر312س-/عال3113تراكيب البياناتعال1212عملي الكيمياء العامةكيم104

هال313س-/هال3200(1)التصميم المنطقيهال4214-2-برمجة حاسباتعال113
التصميم المنطقي ولغات وصف 

المعدات
س-/هال3214

ريض200
لطلبة )حساب التفاضل والتكامل

(الفيزياء والحاسب
س-/ريض3204اشارات ونظمهال340م-هال1214(1)معمل التصميم االمنطقيهال3215

س-/ريض3204مقدمة في العمليات العشوائيةهال343س-/ريض3106الجبر الخطيريض3244مقدمة في هندسة الحاسبهال200

1616

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

هندسة احلاسبCENN: التخصص هندسة احلاسب:  اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب واملعلومات:كلية 

-

-

-

-

_

_

_

س-/عال111

رئيسي:نوع اخلطة

المتطلب

البكالوريوس:الدرجة 

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

الطالب:  اخلطة تشمل161: ساعات اخلطة 

معدل:مع 

اجملموع

اجملموع

الثالثالثاني األول

1: االصدار 

14

18

س-/ريض106

س-/ريض151

ساعات: سع

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/هال2439معمل تصميم النظم الرقميةهال434س-/عال3212هندسة البرمجياتعال3342نظم التشغيلعال227

3مقدمة في تصميم الدوائر المتكاملةهال3415عمارة الحاسبات ولغات التجميعهال316
س  -/كهر310

س-/هال313
س-/هال3444بروتوكوالت وخوارزميات الشبكاتهال445

س-/هال2444معمل الشبكاتهال447س-/هال3316تصميم النظم المضمنةهال2439(2)معمل التصميم المنطقيهال317

س-/عال3342ادارة مشاريع البرمجياتهاب466س-/هال3342شبكات الحاسبهال3444مقدمة في تراسل البياناتهال342

_1اخالقيات المهنةهال470س-/هال3352مقدمة للتحكم الرقميهال1455معمل االتصاالت الرقميةهال344

-3(1)مشروع تخرج هال492م-/هال1455معمل التحكم الرقميهال3456معالجة النظم الرقميةهال352

_1التدريب العمليهال999
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

3امن ومداوالت شبكة االنترنتهال448

3(2)مشروع تخرجهال493

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الطالب:  اخلطة تشمل161: ساعات اخلطة 

س-/عال212

س-/هال313

س-/هال313

س-/هال340

س-/هال444

س-/هال492

مستوى: مس

رئيسي:نوع اخلطةهندسة احلاسبCENN: التخصصهندسة احلاسب:  اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب واملعلومات:كلية 

اجملموعاجملموع

البكالوريوس:الدرجة 1: االصدار 
جبارية 

إ
(1

)

س-/هال340

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س

6اجملموع

معدل:مع 

اجملموع

م-/هال342

المتطلب

متزامن: مساعات: سع

العاشر

السابع

المتطلب

15

التاسعالثامن



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

_2دراسات في السيرة النبويةسلم100

_2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

س-/عال3282تصميم وتحليل الخوارزمياتعال311_2األسرة في اإلسالمسلم102

س-/عال3227برمجة النظمعال320_2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

س-/هال3343نظم الصفوف والمحاكاةهال401_2النظام السياسي اإلسالميسلم104

س-/هال3316مقدمة إلى حسابات الحاسبهال416_2حقوق اإلنسانسلم105

س-/هال3415مدخل إلى اختبار الدوائر المتكاملةهال417_2الفقه الطبيسلم106

هال449-2اخالقيات المهنةسلم107
الشبكات ذات النطاق العريض 

وعاليةالسرعة
س-/هال3445

هال458_2قضايا معاصرةسلم108
النظم الذكية وتطبيقاتها لهندسة 

الحاسب
س-/هال3455

3الروبوتيةهال459_2المرأة ودورها التنمويسلم109
س  -/ريض244

س-/هال455

س-/هال3352معالجة الكالم الرقميهال20460

س-/هال3352ضغط حزم البياناتهال462

س-/هال3445برمجة الشبكاتهال463

س-/هال3445الشبكات الضوئيةهال464

س-/هال3352معالجة الصور الرقميةهال465

س-/هال3343االتصاالت الرقميةهال466

هال491
مواضيع مختارة في هندسة 

الحاسبات
3_

48

الطالب:  اخلطة تشمل

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

هندسة احلاسبCENN: التخصصهندسة احلاسب:  اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب واملعلومات:كلية 

متطلبات القسم: الفئة  

(6) 1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

3الرياضيات المتقطعة لعلوم الحاسبعال282

س -/ريض151

س  -/عال212

س-/هال343

رئيسي:نوع اخلطة

متزامن: ممعدل:مع سابق:س

161: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 1: االصدار 

مستوى: مس

اجملموع

ساعات: سع

(8) 1اختيارية : اجملموعة 


