
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_4(1)كيمياء عامة كيم101_1ريادة األعمالريد101-2مقدمة في الرياضياتريض140

_4-2-فيزياء عامة فيز102_3مهارات الحاسبتقن140-8(1)اللغة االنجليزية نجم140

_3(2)الكيمياء العامة كيم107_2مهارات االتصالعلم140-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض4150حساب التكاملريض111س-/ريض3140حساب التفاضلريض150-1(2)الصحة واللياقةصحة150

س-نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2(1)كيمياء الكم كيم322س-/كيم2222كيمياء العناصر االنتقاليةكيم3321كيمياء المجموعات الرئيسيةكيم222
س       -/كيم107

س-/ريض111

س-/كيم2321أطياف المركبات غير العضويةكيم329س-/كيم2231أطوار المادة والمحاليلكيم2331الثيرموديناميك الكيميائيكيم231

س-/كيم2231الحركية الكيميائيةكيم332س-/كيم2231(1)عملي كيمياء فيزيائية كيم2337(1)الكيمياء العضوية كيم240

س-/كيم2340الكيمياء العضوية غير المتجانسةكيم341س-/كيم2240(2)أسس الكيمياء العضوية كيم2340التعرف على المركبات العضويةكيم247

س-/كيم2340البوليمرات والبتروكيماوياتكيم342س-/كيم2250طرق التحليل الطيفيكيم4351التحليل الحجمي والوزنيكيم250

س-/كيم2250طرق التحليل الكهربائيكيم352
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الثالث: االصدار 

الكيمياء:  اخلطة الدراسية لقسم   كيمياءCHEM: التخصص  العلوم: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

متزامن: مسابق:س

13

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

س-/كيم101

14

اجملموع

رئيسي:  نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

س-/كيم101

س-/كيم101

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

س-/كيم101

س-/كيم101

اجملموع

مستوى: مس

السادس

اجملموع

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/كيم2321الكيمياء العضو معدنيةكيم3424كيمياء الحالة الصلبةكيم422

كيم2451كيمياء السطوح البيئيةكيم435
طرق الفصل الكيميائية 

والكروماتوجرافية
س-/كيم2351

_3مشروع البحث وندوةكيم2499(2)عملي كيمياء فيزيائية كيم438

2أطياف المركبات العضويةكيم441

2تدريب على األجهزة الكيميائيةكيم497
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متزامن: مساعات: سع

  كيمياءCHEM: التخصص الكيمياء:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم: كلية 

البكالوريوس:الدرجة الثالث: االصدار 

اجملموع

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

السابع

سابق:س
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الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس معدل:مع 

س-/كيم321

س        -/كيم351

س-/كيم352

رئيسي:  نوع اخلطة

س-/كيم231

س-/كيم331

س-/كيم341

136: ساعات اخلطة 

الثامن



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/كيم2347عملي كيمياء عضوية متقدمكيم447س-/كيم2231الكيمياء الفيزيائية للبوليمراتكيم330_3مقدمة في اإلحصاءاحص100

س-/كيم3322الكيمياء النظريةكيم338س-/كيم2231الكيمياء الصناعيةكيم333_4جيولوجيا فيزيائيةجيو101

س-/كيم2331التآكلكيم432س-/كيم2101الكيمياء النووية واإلشعاعيةكيم334_3علم النباتنبت102

كيم347_3مبادئ في علم الحيوانحين103
تطبيقات عملية في الكيمياء 

العضوية
س-/كيم2332كيمياء السطوح والحفزكيم436س-/كيم2247

2التحليل الطبي والصناعيكيم454_3علم اإلحياء الدقيقةحدق140
س         -/كيم351

س-/كيم352
2الصناعات العضويةكيم442

س        -/كيم341

س-/كيم342

س-/كيم2341كيمياء المنتجات الطبيعيةكيم445س-/كيم1321الكيمياء الالمائيةكيم326_3(1)كيمياء حيوية عامة كيح201

كيم452س-/كيم1321الالنثانيدات واألكتينيداتكيم19327
المعالجة اإلحصائية للبيانات 

الكيمائية
2

س       -/كيم351

س-/كيم352

2التحليل البيئيكيم453س-/كيم2340ميكانيكية التفاعالت العضويةكيم343
س       -/كيم351

س-/كيم352

س-/كيم2322(2)كيمياء الكم كيم328س-/كيم2321ميكانيكية التفاعالت غير العضويةكيم423

س-/كيم2422(2)عملي كيمياء غير العضوية كيم429س-/كيم2321الكيمياء غير العضوية الحيويةكيم426

س-/كيم3321الكيمياء غير العضوية الصناعيةكيم427
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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

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

  كيمياءCHEM: التخصص الكيمياء:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم: كلية 

عمادة القبول والتسجيل

(16) 1اختيارية : اجملموعة 

البكالوريوس:الدرجة الثالث: االصدار 

رئيسي:  نوع اخلطة

اجملموع

7:الساعات احلرة 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136: ساعات اخلطة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

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

(8)1اختيارية : اجملموعة 

(6) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

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


