
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

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

س-/ريض4150حساب التكاملريض111-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

س-/تقن4140(1)برمجة حاسباتعال111-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض4150اسس الرياضياتريض131س-/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

4الطرائق الرياضيةريض316س-/ريض4201مقدمة في المعادالت التفاضليةريض4225(1)فيزياء عامة فيز101
س      -/ريض202

س-/ريض225 

4نظرية الزمرريض343س-/ريض4131نظرية االعدادريض4243طرق احصائيةاحص105
س      -/ريض243

س-/ريض246 

س-/ريض4382مقدمة في التوبولوجياريض373س-/ريض4246-1-التحليل العددي ريض4352حساب التفاضل والتكاملريض201

س-/ريض4201(1)التحليل الحقيقي ريض4382حساب المتجهاتريض202

4الجبر الخطيريض246
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

العلوم: الكلية 

3: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

الرياضيات:  اخلطة الدراسية لقسم  رياضياتMATH: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

اجملموع

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

اجملموع

-

س-/احص100

س-/ريض111

م-/ريض201

14اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع

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

س-/ريض131

20اجملموع

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

4مقدمة في الهندسة التفاضليةريض4473معادالت تفاضلية جزئيةريض425
س       -ريض202

س-ريض246

س-/ريض4382التحليل المركبريض4487(1)التركيبات ونظرية الرسومات ريض431

-3مشروع بحثريض4499الحلقات والحقولريض441

4(2)التحليل الحقيقي ريض481

11

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-3مباديء اإلدارة واألعمالادا101-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-3مباديء االقتصاد الجزئيقصد101-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-4-2-فيزياء عامه فيز102-2األسرة في اإلسالمسلم102

س-/قصد3101مباديء االقتصاد الكليقصد102-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

س-/عال4111-2-برمجة حاسبات عال113-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

4(1)احتمال احص215-2حقوق اإلنسانسلم105
س      -/احص100

س-/ريض111 

4أسس الهندسة اإلقليدية والالاقليديةريض379-2الفقه الطبيسلم106
س      -/ريض202

س-/ريض246

س-/ريض2243تاريخ الرياضياتريض391-2اخالقيات المهنةسلم107

س-/ريض3225النمذجة في علم األحياء الرباضيريض426-2قضايا معاصرةسلم108

س-/ريض4431(2)التركيبات ونظرية الرسومات ريض433-2المرأة ودورها التنمويسلم109

س-/ريض4131المنطق الرياضيريض20436

س-/ريض4441تطبيقات الجبرريض442

س-/ريض4352(2)التحليل العددي ريض453

س-/ريض3246المدخل الى البرمجة الرياضيةريض456

س-/ريض4316النظم الديناميكية والتشوشريض466

3التحليل في عدة متغيراتريض482
س      -/ريض246

س-/ريض481  
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

16اجملموع

الثامنالسابع

اجملموع

 رياضياتMATH: التخصص الرياضيات:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم: الكلية 

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/ريض316

س-/ريض246

س-/ريض343

س-/ريض382

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

(ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

(ساعات7) 1اختيارية : اجملموعة 

متطلبات القسم: الفئة  

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 


