
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_4(1)كيمياء عامةكيم101_1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

_4(1)فيزياء عامة فيز103_3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106_2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3150المتجهات والمصفوفاتريض107س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحه150

_3التحرير الفنينجم107س-/نجم8140(2)اللغة اإلنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2التحرير العربيعرب103س-/هعم2104مقدمة في التصميم الهندسيهعم2105المهارات اللغويةعرب101

3االستاتيكاهعم4201(2)فيزياء عامةفيز104
س  -/ريض106

س-/ريض107
س-/ريض3203المعادالت التفاضليةريض204

س-/هكم3202انتقال كمية الحركةهكم312_3برمجة الحاسوبهعم3209أساسيات الرسم الهندسيهعم104

هبغ3251مهارات االتصال للمهندسيننجم108
مقدمة لهندسة البترول والغاز 

الطبيعي
همك340_2

لطلبة البترول -الهندسة الميكانيكية 

والغاز الطبيعي
س-/هعم3201

هبغ3361حساب التفاضل والتكاملريض203
خواص صخور المكامن وسريان 

الموانع
1معمل هندسة المكامنهبغ365م-/ هبغ2251

س  -/هبغ361

س-/هبغ362

هبغ391م-/ هبغ2251خواص موانع المكامنهبغ362
المبادئ الجيولوجية الستكشاف 

البترول والغاز الطبيعي
س-/هبغ3251
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الثالثالثاني األول

المتطلب

2: االصدار 

رئيسي:نوع اخلطة اهلندسة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة 

معدل:مع 

اجملموع

اجملموع

 هندسة البرتول والغاز الطبيعيPGE: التخصص هندسة البرتول والغاز الطبيعي:  اخلطة الدراسية لقسم 

_

_

_

_

_

_

_

_
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س  -/ريض106

س-/ريض107

ساعات: سع

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3الطرائق العدديةريض2254اخالقيات المهنةسلم107
س  -/ريض107

س-/هعم209
م-/ هبغ1496الندوةهبغ452

هكم304
لطلبة البترول -ديناميكا حرارية

والغاز الطبيعي
س-/هبغ2481نقل وتخزين البترول والغاز الطبيعيهبغ2455

س-/هبغ1472معمل هندسة الحفرهبغ3477االحتماالت واالحصاء الهندسياحص324

2هندسة مكامن الغاز الطبيعيهبغ2366االدارة الهندسيةهعم404
س  -/هبغ362

س-/هبغ365
هبغ482

طرق االنتاج االصطناعية والعمليات 

السطحية
س-/هبغ2481

هبغ3457هندسة مكامن البترولهبغ460
تطبيقات الحاسب في هندسة 

البترول والغاز الطبيعي
2

م  -/ هبغ366

س-/هبغ460
س-/هبغ3366هندسة انتاج الغاز الطبيعيهبغ484

2(2)هندسة الحفرهبغ2472(1)هندسة الحفرهبغ471
س  -/هبغ471

م-/ هبغ494
م-/ هبغ2496اقتصاديات البترول والغاز الطبيعيهبغ491

هبغ490
هندسة استكشاف البترول والغاز 

(1)الطبيعي 
س-/هبغ3472تسجيالت اآلبارهبغ492م-/ هبغ1481معمل هندسة انتاج البترولهبغ3480

_2(1) تخرج مشروعهبغ496س-/ هبغ3471انتاج اآلبار ذات التدفق الطبيعيهبغ481

هبغ494
هندسة استكشاف البترول والغاز 

(2)الطبيعي 
س-/هبغ2490
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

2اإلنتاج المحسن للبترولهبغ465

3محاكاة المكامنهبغ467

هبغ478
الحفر المائل واألفقي والسيطرة 

على اآلبار
3

هبغ489
تنشيط اآلبار والتحكم في انتاج 

الرمل
2

3تحليل اختبارات اآلبارهبغ493

2(2)مشروع تخرجهبغ497

1تدريب عمليهبغ999

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

_

س-كيم230
2الصناعة والبيئةهعم302

س  -/كيم101

س  -/فيز104

س-/ريض107

العاشر

السابع

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)
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س-/هبغ391

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س

س-/هبغ460

س-/هبغ496

_

التاسعالثامن

اجملموع

م-/ هبغ490

المتطلب

اجملموع

16 اجملموع

معدل:مع 

س    -/هبغ 362

س-/هبغ365

رئيسي:نوع اخلطة هندسة البرتول والغاز الطبيعيPGE: التخصص هندسة البرتول والغاز الطبيعي:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

_

_

س-/هبغ460

س       -/ريض204

س-/هبغ460

س-/هبغ472

س-/هبغ482

اجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سع



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

_2دراسات في السيرة النبويةسلم100

_2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

_2األسرة في اإلسالمسلم102

_2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

_2النظام السياسي اإلسالميسلم104

_2حقوق اإلنسانسلم105

_2الفقه الطبيسلم106

_2قضايا معاصرةسلم108

_2المرأة ودورها التنمويسلم109
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2: االصدار 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

ساعات: سع

(6 ) 1اختيارية : اجملموعة 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 

رئيسي:نوع اخلطة هندسة البرتول والغاز الطبيعيPGE: التخصص هندسة البرتول والغاز الطبيعي:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 


