
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ريض3150مقدمة في اإلحصاءاحص100-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

4مقدمة في بحوث العملياتبحث100-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140
م       -/احص100

س-/ريض150

س-/ريض4150حساب التكاملريض111-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحة150

س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

عال4202طرق احصائيةاحص105
برمجة الحاسب اآللي باستخدام 

MATLAB
3(2)احتمالاحص315س-/عال3201

س      -/ريض207

س-/احص215

س-/احص3215(1)نظرية اإلحصاءاحص4223برمجة الحاسب اآلليعال201

س-/احص3105حزم احصائيةاحص3328حساب التفاضل والتكامل المتقدمريض207

س-/احص3223تقنيات المعاينةاحص4331(1)احتمالاحص215

3تحليل انحداراحص3332الجبر الخطيريض244
س      -/ريض244

س-/احص328  

س-/احص3105طرق احصائية المعلميةاحص333
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

االحصاء وحبوث العمليات: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 

العلوم: الكلية 

2:االصدار 

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

ذكر: اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

 احصاءSTAT:التخصص 

الثالث

المتطلب

-

-

-

اجملموع14اجملموع

الثانياألول

-

السادساخلامس

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/احص100

-

س-/ريض111

س        -/احص100

س-/ريض111

س     -/ريض207

س      -/احص223

م-/احص315

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع

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

س-/ريض111

18اجملموع

3(2)نظرية اإلحصاءاحص319

الرابع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/احص3332االقتصاد القياسياحص3401سالسل زمنية وتنبؤاحص436

3تحليل بياتاتاحص3439تصميم وتحليل التجارباحص437
س      -/احص436

س-/احص438 

س-/احص3319مراقبة الجودةاحص3441طرق احصائية متعددة المتغيراتاحص438

س-/احص2497(2)مشروع بحثاحص498
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة

ذكر: اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

10اجملموع

الثامنالسابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/احص332

س-/احص328

س-/احص332

اجملموع

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

 احصاءSTAT:التخصص االحصاء وحبوث العمليات: اخلطة الدراسية لقسم العلوم: الكلية 

البكالوريوس:الدرجة 2:االصدار 

س     -/احص332

م      -/احص436

م-/احص438

1 (1)مشروع بحث احص497



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/قصد3102اقتصاديات نقود وبنوكقصد211-3مباديء اإلدارة واألعمالادا101س-/بحث4100البرمجة الخطيةبحث213

س-/مال3200أساسيات االستثمارمال220-3مباديء االقتصاد الجزئيقصد101س-/احص2100احصاء سكاتياحص231

3ضبط ومراقبة المخزونبحث322
س      -/ريض207

س-/بحث213 
س-/ريض4207مقدمة في المعادالت التفاضليةريض225س-/ادا3101ادارة الموارد البشريةادا102

س-/مال3200األسواق والمؤسسات الماليةمال230س-/قصد3101مباديء االقتصاد الكليقصد102س-/احص3223نظرية القراراتاحص325

3تحليل الشبكاتبحث351
س        -/عال202

س-/بحث213
س-/مال3200أساسيات الخطر والتامينمال240س-/ادا3101ريادة األعمالادا103

س-/مال3200المالية الدوليةمال250-3مبادىء اإلدارة العامةادا104س-/احص3223نظرية الموثوقيةاحص362

حسب311س-/ريض3140الرياضة الماليةكمى127س-/احص3332تحليل بيانات طوليةاحص399
المحاسبة الحكومية والمنظمات 

غير الهادفة للربح
س-/حسب3201

2الرياضيات الحاسبةريض160س-/احص3223تحليل البقاءاحص406
س      -/ريض111

س-/تقن140 
س-/قصد3102االقتصاد اإلسالميقصد314

س-/حسب3201(1)المحاسبة المتوسطةحسب317س-/حسب3201مبادئ الماليةمال200س-/احص3319طرق تأميناحص430

3مباديءالتسويقتسق201س-/احص2331بحوث مسحيةاحص432
س        -/ادا101

س-/قصد101
س-/قصد3102اقتصاديات اإلدارةقصد317

س-/حسب3317(2)المحاسبة المتوسطةحسب318-3مباديء المحاسبة والتقرير الماليحسب201س-/ريض3244نماذج خطيةاحص434

4النمذجة والمحاكاةبحث441
س       -/عال202

س-/احص215
س-/قصد3102اقتصاديات النقل والتامينقصد318س-/قصد3102تحليل اقتصادي جزئيقصد201

بحث472
العمليات العشوائية ونماذج 

الصفوف
4

س     -/بحث213

س-/احص215
ادا319س-/ادا3101نظم المعلومات اإلداريةنما201

إدارة المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
س-/ادا3101

حسب40202
مباديء التكاليف والمحاسبة 

اإلدارية
4-1-التحليل العدديريض352س-/حسب3201

س      -/ريض160

س-/ريض244 

س-/ادا3101إدارة العملياتادا371س-/قصد3102تحليل اقتصادي كليقصد202

س-/ريض4207(1)التحليل الحقيقيريض382س-/مال3200مالية الشركاتمال210
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المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

رئيسي: نوع اخلطة

ذكر: اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

عمادة القبول والتسجيل

اجملموع

متطلبات خارج القسم: الفئة  متطلبات من داخل القسم: الفئة 

(ساعات9) 1اختيارية : اجملموعة (ساعة14) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

 احصاءSTAT:التخصص االحصاء وحبوث العمليات: اخلطة الدراسية لقسم العلوم: الكلية 

البكالوريوس:الدرجة 2:االصدار 

( ساعات8)1اختيارية : اجملموعة 

مستوى: مس متزامن: م ساعات: سع معدل:مع  سابق:س


