
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4كيمياء حيوية عامةكيح101-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

-4(1)كيمياء عامة كيم101-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

-2احصاء حيوياحص106-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

-3علم اإلحياء الدقيقةحدق140س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقة صحه150

س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزية نجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/حدق2140أحيائية الطحالب الدقيقةحدق2280مهارات مخبريةحدق240

3ميكروبيولوجيا األغذيةغذت3321علم الفيروسات العامحدق250
س       -/حدق260

س-/حدق270

3علم البكتيريا العامحدق260

3علم الفطريات العامحدق270

حدق344
ميكروبيولوجيا المياه والصرف 

الصحي
س-/حدق2340

2ميكروبيولوجيا صناعيةحدق465
س      -/حدق280

س-/غذت321
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س      -/حدق250

س      -/حدق260

س       -/حدق270

س-/حدق280

2
التركيب الدقيق للكائنات الحية 

الدقيقة
حدق362

اجملموع

1: االصدار فرعي: نوع اخلطة االحياء الدقيقةMBIO: التخصص النبات واألحياء الدقيقة:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  املسار العامGMBM: املسار 

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

السادس

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/حدق140

س-/حدق140

س-/حدق140

س-/حدق140

اجملموعاجملموع

س      -/حدق240

س       -/حدق250

س      -/حدق260

س-/حدق270

2 تشخيص ميكروبي حدق320

س      -/حدق250

س      -/حدق260

س       -/حدق270

س-/حدق280

2 تقنية االجهزة الكيموحيوية حدق334

س      -/حدق250

س      -/حدق260

س       -/حدق270

س-/حدق280

3 وراثة األحياء الدقيقة

جبارية 
إ

(1
)

س      -/حدق240

س      -/حدق250

س      -/حدق260

س-/حدق270

3 فسيولوجيا األحياء الدقيقة حدق330

س      -/حدق250

س       -/حدق260

س      -/حدق270

م-/حدق-280

3 بيئة األحياء الدقيقة والتلوث حدق340

اخلامسالرابع

اجملموع14اجملموع

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

11اجملموع

حدق351



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3علم الفيروسات الطبيحدق450

3علم المناعهحدق451

3علم البكتيريا الطبيحدق460

2مقدمة في ميكروبيولوجيا البترولحدق466

3علم الفطريات الطبيحدق470

1األتصال العلميحدق490
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

م      -/حدق450

م      -/حدق451

م      -/حدق460

م-/حدق470

3 مشروع بحث حدق499

س      -/غذت321

س       -/حدق340

س-/حدق344

6
تدريبات في تقنيات الميكروبات 

الغذائية والبيئية وصحة االنسان
حدق492

س       -/حدق450

س     -/حدق451

س     -/حدق460

س     -/حدق470

س      -/حدق490

س-/حدق492

6
تدريبات في ميكربيولوجي 

المختبرات الصحية
حدق493

التاسع

1: اإلصدار فرعي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/حدق250

س-/حدق351

س-/حدق260

س      -/حدق340

س-/حدق344

س-/حدق270

 االحياء الدقيقةMBIO: التخصص النبات واألحياء الدقيقة:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم: كلية 

136: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  املسار العامGMBM: املسار 

-
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المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/حدق2140األحياء الجزيئيةحدق251-3علم النبات نبت102

س-/حدق2140تحلل حيويحدق335-3مبادئ في علم الحيوانحين103

س-/حدق2140التفاعل بين األحياء الدقيقةحدق345-2(للعلوم الصحية )كيمياء عضوية كيم106

س-/حدق2140مايكروبيولوجيا التعدينحدق346-3فيزياء حيوية فيز209

س-/حدق2140علم األشناتحدق348-2مباديء الكيمياء التحليليةكيم253

س-/حدق2140علم الخمائرحدق349س-/حين2103تحضيرات مجهريةحين262

س-/حدق3140مضادات حيويةحدق15463

س-/حدق2140عوالق مائيةحدق487

17

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متطلبات من خارج القسم: الفئة 

(ساعات5) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

1: االصدار فرعي: نوع اخلطة االحياء الدقيقةMBIO: التخصص النبات واألحياء الدقيقة:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  املسار العامGMBM: املسار 

(ساعه12) 1اختيارية : اجملموعة 

متطلبات من داخل القسم: الفئة  

(ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

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

اجملموع

2: الساعات احلرة 


