
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_3علم النباتنبت102_1ريادة األعمالريد101-2مقدمة في الرياضياتريض140

_3مبادئ في علم الحيوانحين103_3مهارات الحاسبتقن140-8(1)اللغة االنجليزية نجم140

_3(1)الكيمياء العامة كيم103_2مهارات االتصالعلم140-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

_2مقدمة في الجيولوجياجيو105س-/ريض3140حساب التفاضلريض150-1(2)الصحة واللياقةصحة150

_2احصاء حيوياحص106س-نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/حين3103علم الحشرات العامحين311س-/حين2242علم االنسجةحين4245كيمياء حيوية عامةكيح101

س-/حين2103علم الطيورحين325س-/حين2103تحضيرات مجهريةحين3262علم اإلحياء الدقيقةحدق140

س-/حين2103علم الثديياتحين326س-/حين2103التصنيف الحديث للحيوانحين2305فيزياء حيوية لطالب علم الحيوانفيز205

س-/حين2242بيولوجيا جزيئيةحين342س-/حين2103علم األسماكحين3320علم الطفيلياتحين212

س-/حين2103بيئة مائيةحين374س-/حين3103علم البرمائيات والزواحفحين3327بيولوجيا وفسيولوجيا الخليةحين242

س-/حين3103الفسيولوجيا العامةحين332

س-/حين2103بيئة بريةحين373
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الثالث: االصدار 

جبارية 
إ

(1
)

علم احليوان:  اخلطة الدراسية لقسم  علم احليوانZOOL: التخصص  العلوم:  كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

متزامن: مسابق:س

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

رئيسي:  نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

س-/حين103

_

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

_

_

س-/حين103
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اجملموع15

اجملموع

مستوى: مس

السادس

اجملموع

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_5دراسات ميدانيةحين465س-/حين2423مبادىء علم األجنة التجريبيحين3424مفصليات طبيةحين317

س-/حين2320أسماك وقشريات اقتصاديةحين2425أساسيات علم الوراثةحين352

س-/حين2332علم المناعةحين2433التلوثحين375

س-/حين2262تقنية مختبرات عمليةحين2461تشريح الفقاريات المقارنحين420

س-/حين2103سلوك الحيوانحين2471مبادئ علم األجنة الوصفيحين423

_2مشروع بحث التخرجحين2498علم الغدد الصماءحين432

2تدريب تطبيقي في علم الحيوانحين497
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متزامن: مساعات: سع

س-/حين311

س-/حين103

س-/حين332

س-/حين342

السابع

 علم احليوانZOOL: التخصص علم احليوان:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم:  كلية 

البكالوريوس:الدرجة الثالث: االصدار 

اجملموع15

الطالب:  اخلطة تشمل

مستوى: مس معدل:مع 

اجملموع

المتطلب

اجملموع

التاسع الثامن

136:ساعات اخلطة 

رئيسي:  نوع اخلطة

س-/حين342

س-/حين103

س-/حين103

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/نبت4102تشريح نباتنبت212س-/حين2320إدارة المزارع السمكيةحين366-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

س-/نبت3102اساسيات تصنيف نباتات زهريةنبت222س-/حين2320اقتصاديات االستزراع السمكيحين381-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

حين382-2األسرة في اإلسالمسلم102
التنوع الحشري في المملكة 

العربية السعودية
س-/نبت2102نبات اقتصادينبت231س-/حين2311

س-/نبت3102عوامل البيئة النباتيةنبت241س-/حين2212علم مناعة الطفيلياتحين412-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

س-/حدق3140علم الفيروسات العامحدق250س-/حين2311الحشرات وصحة البيئةحين413-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

س-/حدق3140علم البكتيريا العامحدق260س-/حين2332فسيولوجيا االخراجحين434-2حقوق اإلنسانسلم105

س-/نبت2102االرشيجونياتنبت263س-/حين2332فسيولوجيا األعصابحين435-2الفقه الطبيسلم106

س-/حدق3140علم الفطريات العامحدق270س-/حين332فسيولوجيا التناسلحين436-2أخالقيات المهنةسلم107

2كيمياء االنسجةحين441-2قضايا معاصرةسلم108
س        -/حين245

س-/حين262
س-/حدق3140بيئة األحياء الدقيقة والتلوثحدق340

حدق344س-/حين2342المعلوماتية الحيويةحين456-2المرأة ودورها التنمويسلم109
ميكروبيولوجيا المياه والصرف 

الصحي
س-/حدق2140

س-/نبت2102فلورا المملكة العربية السعوديةحدق345س-/حين2212علم الطفيليات التجريبيحين20462

س-/حين373حماية الحياة الفطريةحين480

س-/حين2327الحيوانات السامةحين481

س-/نبت1102بيئة صحراوية حارةنبت442س-/حين2103تحورات عضوية في الحبلياتحين482

س-/نبت2102الثروات البيئيةنبت444س-/حين2352وراثة األنواع الفطرية الحيوانيةحين355

2هندسة وراثيةحين455
س       -/حين342

س-/حين352
س-/نبت2102العوالق النباتيةنبت487

3وراثة خلوية وزراعة خالياحين457
س        -/حين342

س-/حين352 
س-/حدق2140االشنــاتنبت488

2الوراثة في اإلنسانحين458
س        -/حين342

س-/حين352
40

س-/حين2424تقنيات حيويةحين464

س-/حين2375تلوث بيئي صناعيحين466
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

3

س       -/حدق140

 أو          

س-/نبت 102

رئيسي:  نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

 علم احليوانZOOL: التخصص علم احليوان:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم:  كلية 

البكالوريوس:الدرجة الثالث: االصدار 

(10) 2حزمة : اجملموعة (10) 1حزمة : اجملموعة 

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س ساعات: سع

(8)1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات من داخل وخارج القسم: الفئة  متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

اجملموع

علم الطحالبنبت384


