
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)كيمياء عامة كيم101-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

-4(1)فيزياء عامة فيز103-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

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

-3التحرير الفنينجم107س- نجم8140(2)اللغة االنجليزية نجم150

1717

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربي عرب103س-/هعم2104مقدمة في التصميم الهندسيهعم2105المهارات اللغوية عرب101

3االستاتيكاهعم4201(2)فيزياء عامه فيز104
س -/ريض106

س-/ريض107
2(2)اسس الهندسة الكيميائية  هكم202

س -/هكم201

م-/كيم230

-3برمجة الحاسوبهعم209س-/كيم3101(1)اسس الهندسة الكيميائية هكم3201اساسيات الرسم الهندسيهعم104

س-/كيم3101اسس الكيمياء الفيزيائيةكيم230س-/ريض3203المعادالت التفاضليةريض3204مهارات االتصال للمهندسيننجم108

س-/كيم2244(2)اسس الكيمياء العضويةكيم245-2(1)اسس الكيمياء العضوية كيم3244حساب التفاضل والتكاملريض203

3االحتماالت واالحصاء الهندسياحص324

1315

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

اهلندسة: كلية 

اجملموعاجملموع14اجملموع

البكالوريوس:الدرجة  الصناعات البرتولية والبرت وكيميائية PPI: املسار 

اجملموعاجملموع

مستوى: مسساعات: سعمعدل:مع سابق:س

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س -/ريض106

س-/ريض107

15اجملموع

-

-

-

-

متزامن: م

األول: االصدار 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة 

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

اهلندسة الكيميائية:  اخلطة الدراسية لقسم  هندسة كيميائيةCHE: التخصص

السادساخلامسالرابع

الثالثالثانياألول

فرعي: نوع اخلطة

-

-

-

-



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/هكم3206هندسة التفاعالت الكيميائيةهكم320س-/هكم2205(2)ديناميكا حرارية  هكم2206اخالقيات المهنةسلم107

-2االقتصاد الهندسيهعم403س-/هكم3201عمليات مشتركةهكم12310-ديناميكا حرارية هكم205

-2االدارة الهندسيةهعم404س-/هكم3202عمليات انتقال الحرارةهكم3317الطرائق العدديةريض254

س-/هكم4318عمليات الفصلهكم407س-/هكم4315عمليات انتقال المادة هكم318

-2(1)مشروع تخرج هكم496س-/كيم3101أساسيات علم المواد هكم319

س-/ريض2204الطرق الحسابيةهكم3406عمليات انتقال الحركةهكم315

4التحليل االلي لطلبة غير التخصصكيم350
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

هكم412
تصميم العمليات الكيميائية 

بالحاسوب
3

3عمليات تحكمهكم414

3اقتصاديات الصناعات الكيميائيةهكم418

2(2)مشروع تخرج هكم497

1تدريب عمليهكم999

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

16اجملموع

متزامن: م

اجملموعاجملموع

العاشر

التاسعالثامنالسابع

س -/ريض107

س-/هعم209

س    -/هكم201

س-/كيم230

-

2الصناعة والبيئةهعم302

س    -/كيم101

س   -/فيز104

س-/ريض107

مستوى: مسساعات: سعمعدل:مع سابق:س

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطة هندسة كيميائيةCHE: التخصصاهلندسة الكيميائية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  الصناعات البرتولية والبرت وكيميائيةPPI: املسار 

س-/هكم202

س-/هكم201

12اجملموع

س-/هكم496

س-/هعم403

س-/هكم406

س-/هكم318



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

هكم422
مواضيع مختارة في الهندسة 

(1)الكيميائية
-2دراسات في السيرة النبويةسلم3-100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101س-هكم3404هندسة المفاعالت غير المتجانسةهكم426

-2األسرة في اإلسالمسلم102س-هكم3411هندسة تكرير البترولهكم441

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103س-هكم314 3تصنيع الغاز الطبيعيهكم443

-2النظام السياسي اإلسالميسلم12104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

18

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مس

متطلبات اجلامعة: الفئة 

(ساعات6 ) 2اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

اجملموع

ساعات: سعمعدل:مع سابق:س

متطلبات اجلامعة: الفئة 

(ساعات9) 1اختيارية: اجملموعة 

متزامن: م

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  الصناعات البرتولية والبرت وكيميائيةPPI: املسار 

 هندسة كيميائيةCHE: التخصصاهلندسة الكيميائية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 


