
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3علم النباتنبت102-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

-3مبادئ في علم الحيوانحين103--مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

-3علم اإلحياء الدقيقةحدق140-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

م-/نبت3102اساسيات تصنيف نباتات زهريةنبت222س-/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

-2احصاء حيوياحص106-3الخلية اإلحيائية والوراثة الخلويةنبت4251(1)كيمياء عامة كيم101

-3(1)عقاقير عقر222م-/نبت4251علم الوراثةنبت4253تشريح نباتنبت212

س-/نبت2271نمو النبات ومنظماتهنبت373س-/نبت2241فلورا المملكة العربية السعوديةنبت2345تحضيرات مجهريةنبت213

س-/نبت3102علم الطحالبنبت384س-/نبت2241التلوث وحماية البيئةنبت3346عوامل البيئة النباتيةنبت241

2فسيولوجيا بيئيةنبت4349فسيولوجيا النباتنبت271
س        -/نبت241

س-/نبت271  
س-/نبت2241المجتمعات النباتيةنبت440

س-/نبت1241بيئة صحراوية حارةنبت442
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

س-/نبت102

س-/نبت102

س-/نبت102

اجملموعاجملموع

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

س-/نبت102

17اجملموع

رئيسي: نوع اخلطةالعلوم: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة  3: االصدار 

 نباتBOT: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

النبات واألحياء الدقيقة:  اخلطة الدراسية لقسم 

اجملموع14اجملموع

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-5تدريب على رصد النباتات والطحالبنبت491-2الصناعة والبيئةهعم3302فيزياء حيويةفيز209

جغر303
مباديء االستشعار من بعد في 

الجغرافيا
-3األحياء الجزيئية للنباتنبت3358

س-/نبت2253وراثة العشائرنبت2359الثروات البيئيةنبت444

2زراعة األنسجة النباتيةنبت3472مشروع بحثنبت498
س        -/نبت251

س-/نبت271  

س-/نبت2271كيمياء نباتيةنبت473
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

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

التاسع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

-

س-/نبت241

س-/نبت102

رئيسي: نوع اخلطةالعلوم: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

 نباتBOT: التخصص النبات واألحياء الدقيقة:  اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 

11اجملموع

الثامنالسابع

اجملموعاجملموع



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-حين3103علم الطفيلياتحين212-2مهارات مخبريةحدق240س-/نبت2102االرشيجونياتنبت263

-2الجيولوجيا البيئيةجيو262س-حدق3140علم الفيروسات العامحدق250س-/نبت2212التشكل النباتينبت312

س-حين3103علم الحشرات العامحين311س-حدق2140األحياء الجزيئيةحدق251س-/نبت2222تصنيف تجريبينبت322

س-حين2103علم األسماكحين320س-حدق3140علم البكتيريا العامحدق260س-/نبت1241ندوة علميةنبت332

س-حين2103علم الطيورحين325س-حدق3140علم الفطريات العامحدق270س-/نبت1102النظام البيئينبت341

س-حين2103علم الثديياتحين326س-/نبت2241الجغرافيا النباتيةنبت347

س-حين3103علم البرمائيات والزواحفحين327-2االيض والنقل في النباتنبت379

حدق344-2عالقة النبات بالماء والتربةنبت380
ميكروبيولوجيا المياه والصرف 

الصحي
س-حين2103بيئة بريةحين373س-حدق2340

س-حين2103بيئة مائيةحين374س-حدق3140مضادات حيويةحدق463س-/نبت2241(النباتية)إدارة الموارد الطبيعية نبت446

2ميكروبيولوجيا صناعيةحدق465س-/نبت2241تنمية المناطق الجافةنبت447
س        -حدق280

س-غذت321 
س-حين2332علم الغدد الصماءحين432

2323-2المحافظة على المورثاتنبت456

-2الهندسة الوراثيةنبت457

س-/نبت2102الوراثة البيئيةنبت458

-2احيائية نخلة التمرنبت476

-2العوائق النباتيةنبت487
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المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2المدخل الى الثقافة اإلسالميةسلم101

-2االسالم وبناء المجتمعسلم102

-2النظام االقتصادي في االسالمسلم103

-2النظام السياسي في االسالمسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

(ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

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

متطلبات من خارج القسم: الفئة  متطلبات من داخل القسم: الفئة 

(ساعة6) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

رئيسي: نوع اخلطةالعلوم: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

(ساعات9) 2حزمة : اجملموعة (ساعات9) 1حزمة : اجملموعة 

اجملموعاجملموع

س        -حدق240

س       -حدق250

س        -حدق260

س-حدق270

3 فسيولوجيا األحياء الدقيقة حدق330

 نباتBOT: التخصص النبات واألحياء الدقيقة:  اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 


