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اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س- /  ريض 3150مقدمة في اإلحصاء احص100-1ريادة األعمال ريد2101مقدمة في الرياضيات ريض140

-4جيولوجيا فيزيائية جيو101-3مهارات الحاسب تقن8140(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

-4(1)فيزياء عامة  فيز101-2مهارات االتصال علم3140مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج140

-4(1)كيمياء عامة  كيم101س- /  ريض 3140حساب التفاضل ريض1150(2)الصحة واللياقة  صحه150

س- /  نجم 8140(2)اللغة اإلنجليزية  نجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س- /  جيو 3236علم الصخور الرسوبية جيو334س-/جيو3221مبادىء الرسوبيات والطبقاتجيو3236جيولوجيا تاريخية جيو106

س- /  جيو 2236حركية الصفائح جيو380س-/جيو3106مبادىء االحافير الالفقاريةجيو3243أسس الجيوفيزياء جاف201

س- /  جيو 3236االستشعار عن بعد جيو383س-/جيو2221الجيولوجيا البيئيةجيو3262علم المعادن جيو221

س- /  جيو 2323جيولوجية الدرع العربي جيو386س- /  جيو 3221علم الصخور النارية والمتحولة جيو2323مبادىء الكيمياء التحليلية كيم253

س- /  جيو 1236تقارير جيولوجية جيو392م- /  جيو 3236جيولوجيا بنائية جيو381
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3االستكشاف الجيوفيزيائي جاف2301معالجة البيانات الجيولوجية جيو406

3جيولوجيا البترول جيو3452جيولوجيا الخامات جيو450
س        -/جيو236

س-/جيو381  

3جيولوجيا المياه جيو6455مشروع بحث جيو477
س        -/جيو236

س-/جيو381  

س- /  جيو 3334الجيولوجيا الرسوبية للمملكة جيو2482نظم المعلومات المكانية جيو478

126

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س- /  جيو 3321علم البراكين جيو421-3مبادىء اإلدارة واألعمال ادا101-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

س- /  جيو 3333صخور الكربونات جيو431-3مبادىء االقتصاد الجزئي قصد101-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

 فلك102-2األسرة في اإلسالمسلم102
مقدمة المجموعة النجمية 

والشمسية
س- /  جيو 3236جيولوجية العصر الرباعي جيو3-432

س- /  جيو 2236جيولوجيا البحار جيو435-3علم النبات نبت102-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

س- /  جيو 2243مبادىء االحافير الفقرية جيو441-3مبادئ في علم الحيوان حين103-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

س- /  جيو 2334تحليل االحواض الرسوبية جيو445س- /  ادا 3101نظم المعلومات اإلدارية نما201-2حقوق اإلنسانسلم105

س- / جيو 2450جيولوجيا التعدين جيو454-3مبادىء االحافير الدقيقة جيو242-2الفقه الطبيسلم106

س- /  جيو 2452تطبيقات في جيولوجيا البترول جيو456س- / جيو 3101جيومورفولوجيا جيو301-2اخالقيات المهنةسلم107

س- /  جيو 2482الجيولوجيا اإلقليمية للشرق األوسط جيو483س- /  جيو 3371قياسات االبار الجيوفيزيائية جاف341-2قضايا معاصرةسلم108

س- /  جيو 1234تاريخ الجيولوجيا جيو495س- /  جيو 2102علم النباتات القديمة جيو341-2المرأة ودورها التنمويسلم109

س- /  جيو 1392موضوعات متخصصة جيو496س- /  جيو 3234علم البيئات القديمة جيو20342

3مبادىء الجيوكيمياء جيو361
س        -/كيم101

س-/جيو224

58

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

 جيولوجياGEO: التخصص اجليولوجيا: اخلطة الدراسية لقسم العلوم: الكلية 
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التاسع

اجملموع

اجملموع

( ساعات15) 1اختيارية : اجملموعة 
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الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

اجملموع

س        -/احص100

س-/جيو383

اجملموع

المتطلب

س        -/جيو323

س      -/جيو381 

س-/جيو392

6 تدريب جيولوجي  جيو390

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

136:ساعات اخلطة 

متطلبات من داخل وخارج القسم: الفئة  متطلبات اجلامعة: الفئة 

رئيسي: نوع اخلطة

س- /  جيو 323

س- /  جيو 391

س- /  جيو 381

البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

السابع

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


