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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 جامعة الملك فيصل في سطور

 

 

هـا   بباريال 4221ولد الملك فيصل بن عبد العزيز في صفر من عاام 

م، و تلقى تعليمه الشرعي على يد جده ألمه الشيخ عاباد ب بان 4091

عبد اللطيف آل الشيخ، كما تربى في مدرسة والده الملك عاباد الاعازياز 

إدارياً و سياسياً و اجتماعياً، و شارك في عدد من حمالت توحيد الباالد 

 م4011هـا   4231تولي الملك فيصل الحكم في عاام . في عهد والده

وكاارا ابااتااباااهااه األعصااى لاالاامااشااروعااات الصاا اااعاايااة والاازراعاايااة 

مما رفع اسم المملكة عالماياا وجاعال لاهاا بافاوةاً وهاياباة واالعتصادية، 

واحتراماً على المستوى العربي واإلسالمي والعالمي. استمرت فترة حكمه بحد عشر عاماً وتوفي رحمه ب 

م، وعد تأسست جامعة الملك فيصل في بفس العام ت فيذا لوصيته )رحمه ب( بانبشاا  4091هـ   4201عام 

جامعة في الم طقة الشرعية، وتم افتتاح الجامعة في عهد بخيه الملك خالد بن عاباد الاعازياز تاباعاا لالامارساوم 

هـ، القاضي بتأسيس الجامعاة 4201بتاريخ الثامن والعشرين من شهر رجب عام  19الملكي الكريم رعم هـ 

طاالابااً فاي  499في مدي ة الهفوف بمحافظة اإلحسا  بالم طقة الشرعية. وعد تطور عدد طالب الجامعة مان 

هـا. 4124-4122طالباً وطالبة في الاعاام  22090هـ، إلى بن وصل اآلن إلى بكثر من 4201 4201عام 

عضاواً حاتاى بصابا  اآلن  11وتطور عدد بعضا  هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجاماعاة مان 

طاالب  0كلية علمية وبدبية وتربوية. وعد كابت بول دفعة من خريجي الجامعاة  41عضواً يشغلون  4290

هـ، ثم زاد العدد حتى بلغ مجموع من تخرج مان الاجااماعاة 4200 4203من الخريجين السعوديين في عام 

الطب والعالاوم  :( خريجاً وخريجة في تخصصات حيوية وهامة هي42،391هـ )4124-4129حتى العام 

الزراعية والمعمارية واإلدارية واألغذية والطب البيطري والثروة الحيوابية، وتخصاصاات كالاياة الاتارباياة 

وكلية إدارة األعمال. وتسعي جامعة الملك فيصل ألن تكون إحدى الجامعات الرائدة في خدمة المجتاماع مان 

خالل التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي المتصل بقضايا المجتمع، وتوفير فرص الاتاعالام الاماساتامار، 

لذلك ببشاأت الاجااماعاة الاعادياد مان الاماراكاز  .والقيادة الفعالة، والشراكة المجتمعية لتحقيق اإلثرا  المتبادل

العلمية والبحثية المتخصصة، التي تعمل على تحقيق بهدافها المرسومة تاحات عاياادة وإشاراف الاعادياد مان 

 الخبرات الوط ية المؤهلة تأهيالً علمياً عالياً.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
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 نبذة عن كلية العلوم

 

هـ حيث ضمت الكلية بربعة بعسام 4 1 4122 ب في 9 49122تأسست كلية العلوم بموجب المرسوم الملكي رعم 

الرياضيات واإلحصا ، وعد تم بقل هذه األعسام من كلية التربية لتصب   –الفيزيا   –الكيميا   –بكاديمية هي: علوم الحياة 

 جميعها تحت مظلة كلية العلوم. 

 .وحدة دراسية ( طبقا ل ظام الساعات المعتمدة 420مدة الدراسة بالكلية بربع س وات ي جز الطالب خاللها ) -
م   الكلية درجة البكالوريوا في العلوم في تخصصات الكيميا ، علوم الحياة، الفيازياا ، الاريااضاياات  واإلحصاا   -

 للطالب والطالبات. 

تقدم الكلية بربامج ماجستير العلوم في تخصصات الرياضيات والفيزيا  ،ويجري العمال حاالاياا عالاى إعاداد باراماج  -

 دراسات عليا في تخصصات الكيميا  وعلوم الحياة.

تقدم الكلية مقررات العلوم األساسية لطلبة كليات الطب والاطاب الاباياطاري والاعالاوم الازراعاياة واألغاذياة وباعا   -

 المقررات لكليات علوم الحاسب والصيدلة ومقررات العلوم لطلبة تخصص التربية الخاصة بكلية التربية.

وجد بالكلية عدد من المختبرات العلمية مجهزة بأحدث األجهزة واألدوات المعملية للتدريس للطاالب والاطاالاباات كاماا  -

يوجد معشبة وصوبة زراعية. وتهدف الكلية إلى إعداد خريجين مؤهلين في العلوم األساسية تاأهاياال عاالاياا لالاعامال فاي 

 القطاعين العام والخاص، كما تقدم االستشارات األكاديمية و العلمية .

 تهتم الجامعة في تمويل العديد من المشروعات البحثية في كلية العلوم إلبجاز البحوث العلمية المبتكرة. -

تقوم بع  الجهات الخارجية بتمويل العديد من المشروعات البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع ورفع الكفا ة العلمياة  -

 للبحث العلمي.

 

 الرؤية

بن تكون كلية العلوم الكلية الرائدة محلياً وإعليمياً ،في المجال األكاديمي والبحثي، وتقديم المشورة العلمية وخدمة المجتمع 

 في العلوم األساسية.

 

 الرسالة

تتمثل رسالة كلية العلوم في إعداد وتأهيل كوادر وكفا ات بشرية عادرة على القيام بواجباتها بكفاا ة عاالاياة والاماسااهاماة 

 الفاعلة في ال هضة الت موية معززة باآلتي:

 اعتماد فلسفة تعليمية تشجع على المزج المثمر بين التفكير ال قدي والعملي. -

 االهتمام بالبحث العلمي الجاد من خالل توفير بفضل اإلمكابات البحثية. -

 إتاحة الفرص المتكافئة للطالب وألعضا  هيئة التدريس. -

ال هوض بالمسؤولية على ال حو الذي يرعى لتوععات وتطلعات ةوي العالعة بما فيهم الطالب وبعضا  هيائاة الاتادرياس  -

 والموظفين والمجتمع.
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 األهداف

األهداف مستوحاة من العديد من القيم بما تشمل الحرية العلمياة، والاماساؤولاياة االجاتامااعاياة، واالهاتاماام الاما اهاجاي، وحال 

المشكالت، والم اعشات المتبادلة، وضمان الجودة، واحترام الذات. ومع تطلع ا ل كون المؤسسة الرائدة المعتمدة فاي تادرياس 

 العلوم في المملكة العربية السعودية ، فنب ا بهدف إلى:

 العمل على تطوير الم اهج لتصب  دي اميكية ومبتكرة لمواكبة التقدم الهائل في العلوم مع التركيز على احتياجات المجتمع. -

توفير البرامج التي تشجع على ت مية روح التميز مع التركيز على اإلبداع واالستقالل واالبتكار والتحفيز الاذاتاي والاعامال  -

 الجماعي.

توفير بيئة التعلم التفاعلي الذي يشجع االتصال بين الطلبة وبعضا  هيئة التدريس والتعلم المستمر مدى الحايااة والاتاطاويار  -

 الوظيفي.

 ضمان توافر اإلمكابات المالئمة والمعاصرة للتعليم والبحث العلمي لألبشطة الطالبية غير الم هجية.  -

 تهيئة وبشر الثقافة ال وعية، والوعي البيئي والمسئولية بحو المجتمع بين الطلبة وبعضا  هيئة التدريس والموظفين. -

 تشجيع مشاركة الطالب وبعضا  هيئة التدريس والموظفين في األبشطة المه ية وغير الم هجية المحلية والدولية. -

 تحفيز التطوير المستمر ألعضا  هيئة التدريس والطلبة والموظفين. -

 تشجيع برامج البحوث متعددة التخصصات. -

 تعزيز القدرات البحثية بشرياً ومادياً. -

 إعامة شراكات وثيقة مع األوساط العلمية والص اعية لخدمة المجتمع .   -

 

 
 الجهات الممولة للكلية

 
 .47يتم تمويل األبحاث العلمية التي تقوم بها الكلية من خالل عدة جهات خارجية أهمها: 

 
 

 مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية
 

م ، تقوم بدعم  4099. ببشئت عام الرياضمؤسسة حكومية علمية لها شخصيتها االعتبارية المستقلة مقرها الرئيس مدي ة 

وتشجيع البحث العلمي لألغراض التطبيقية، وت سيق بشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلاماياة فاي هاذا الاماجاال باماا 

، والتعاون مع األجهزة المختصة لتحديد األولويات والسايااساات المملكة العربية السعوديةيت اسب مع متطلبات الت مية في 

الوط ية في مجال العلوم والتق ية من بجل ب ا  عاعدة علمية تق ية لخدمة الاتا اماياة فاي الاماجااالت الازراعاياة والصا ااعاياة 

والتعدي ية، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوط ية واستقطاب الكفايات العالية القادرة لتعمل باالاماديا اة فاي تاطاويار 

وتطويع التق ية الحديثة لخدمة الت مية في المملكة، وتشتمل المدي ة على متطلبات البحث الاعالاماي كاالاماخاتابارات ووساائال 

 االتصاالت ومصادر المعلومات.
 

 أرامكو السعودية :
 

 شركة نفظ سعودية عمالقة تعمل في مجال تصنيع وتكرير النفط والمنتجات البتروكيميائية .
 

 سابك : ) الشركة السعودية للصناعات األساسية(
 

واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة و البالستيكيات المبتكرة واألسمدة والبوليمرات 
 والمعادن.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 البريد االلكتروني التحويلة رقم الهاتف الوظيفة اإلدارية

  0130 1300130 عميد كلية العلوم

 vicedean@kfu.edu.sa 0109 1300109 وكيل كلية العلوم

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

1300133 0133   

مدير مكتب توكيد الجودة 

 واالعتماد االكاديمي

1300102 0102 maomair@yahoo.com 

 balbaqshi@kfu.edu.sa 0134 1300134 مدير مكتب العميد

  0192 1300192 سكرتير العميد

سكرتير وكيل الكلية للشؤون 

 االكاديمية

1309129 9129 aalahmed@kfu.edu.sa 

سكرتير وكيل الكلية للشؤون 

 االكاديمية

1301231 1231  

مدير الشؤون اإلدارية والمالية 

 بالكلية

1300139 0139 aziz@kfu.edu.sa 

  9110 109110 سكرتير الشؤون االدارية

  9120 1309120 سكرتير الشؤون االدارية

  9121 1309121 باسخ الشؤون االدارية

  0191 1300191 سكرتير مكتب الجودة

 falshammari@kfu.edu.sa 9129 1309129 الوارد-االتصاالت االدارية 

 aalthani@kfu.edu.sa 0141 1300141 الصادر-االتصاالت االدارية

 aalbadi@kfu.edu.sa  9123 1309123 مسجل الكلية

 althaqeb@kfu.edu.sa 9121 1309121 باسخ وسكرتير مجلس الكلية 

  1049 1300149 ف ي تشغيل اليثوث

  0111 1300111 ف ي تشغيل اليثوث

  0149 1300149 الدعم الف ي بالكلية

  0112 1300112 الدعم الف ي بالكلية

 البريد االلكتروني التحويلة رقم الهاتف الوظيفة اإلدارية

  9149 1309149 رئيس عسم الفيزيا 

  9114 1309114 سكرتير عسم الفيزيا 

 chem@kfu.edu.sa 0122 1300191 رئيس عسم الكيميا 

  0191 1300191 سكرتير عسم الكيميا 

  0112 1300112 رئيس عسم علوم الحياة

  0191 1300191 سكرتير عسم علوم الحياة

  0149 1300149 رئيس عسم الرياضيات واالحصا 

 math@kfu.edu.sa 0119 1300119 سكرتير عسم الرياضيات واالحصا 

 أقسام الكلية
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 أقسام الطالبات
 

 (. 74ااوالً: مبنى الكلية بالمدينة الجامعية)

 البريد االلكتروني التحويلة رقم الهاتف الوظيفة اإلدارية

 kaltisan@yahoo.com 9191 1309191 وكيلة الكلية

 kalaseeri@kfu.edu.sa 9112 1309112 م سقة الشؤون اإلدارية

 Banajawid@kfu.edu.sa 9111 1309111 م سقة مكتب الجودة

 nalmuslam@kfu.edu.sa 9113 1309113 مديرة مكتب الوكيلة

 halmokitib@kfu.edu.sa 9119 1309119 سكرتيرة الوكيلة

 jalsaltan@kfu.edu.sa 9119 1309119 سكرتيرة الوكيلة

 maljri@kfu.edu.sa  9111 1309131 األبشطة والعالعات العامة

مكتب الدراسات  -سكرتيرة الجودة

 -العليا والخريجات

1309114 9114 agaldossary@kfu.edu.sa  

مسؤولة الجداول والقاعات 

 الدراسية

1309111 9111  reomair@kfu.edu.sa 

 kfu.edu.sa salhulibi@ 9111 1309111 االتصاالت االدارية

 abogbie@kfu.edu.sa  9112 1309112 مسجلة الكلية

 falqhtani@kfu.edu.sa 9123 1309123 مسجلة الكلية

 mamohis@kfu 9139 1309139 تربوي—مسجلة العلوم

 kalabdaikadar@kfu.edu.sa 9123 1309123 الشؤون األكاديمية

 Fajr_001@hotmail.com 9112 1309112 الشؤون األكاديمية

 halfannakh@kfu.edu.sa 9110 1309110 م سقة عسم الفيزيا 

  naldwsary@kfu.edu.sa 9129 1309129 سكرتيرة الفيزيا 

 Kaltisan@kfu.edu.sa 9111 1309111 م سقة عسم الكيميا 

  9102 1309102 سكرتيرة الكيميا 

 Zeinb_elmoaty@yahoo.com 9110 1309110 م سقة عسم علوم الحياة

 galjuhani@kfu.edu.sa 9141 1309141 سكرتيرة االحيا 

 aalnghmosh@kfu.edu.sa 9132 1309132 م سقة عسم الرياضيات واالحصا 

 nalnagar@kfu.edu.sa 9129 1309129 سكرتيرة الرياضيات

  galshrany@kfu.edu.sa 9133 1309133 مسؤولة التصوير

  balrahman@kfu.edu.sa 9119 1309119 العهد والصيابة

  9112 1309112 ف ية تشغيل

 arwamnah@windowslive.com 9112 1309112 ف ية تشغيل

  nralyousif@kfu.edu.sa 9112  1309112 ف ية كهربا  تيار خفيف

 hbushaeb@kfu.edu.sa 9103 1309103 التصوير-القرطاسية

  9194 1309194 الطبيبة

 Lma.7008@hotmail.com 9194 1309194 تمري 

 ahaleid@kfu.edu.sa 9194 1309194 تمري 

  9100 1309100 الدعم الف ي

  9100 1309100 الدعم الف ي

  9100 1309100 الدعم الف ي

  9111 1309111 مراسلة
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 أقسام الطالبات  

 (05مبنى ) -ثانيا / االعداد العام                    

 البريد االلكتروني التحويلة رقم الهاتف الوظيفة اإلدارية

 kaltisan@kfu.edu.sa 1422 1399999 وكيلة الكلية

 malrwised@kfu.edu.sa 1429 1399999 م سقة الشؤون اإلدارية

  1421 1399999 سكرتيرة الوكيلة

المستودعات والعهد 

 واالتصاالت االدارية

1399999 1420 aalmokahwie@kfu.edu.sa 

 aalmubirik@kfu.edu.sa 1424 1399999 الشؤون األكاديمية

 malbakri@kfu.edu.sa 1429 1399999 القرطاسية  و الصيابة

 nalshami@kfu.edu.sa 1429 1399999 مراسله  -التصوير
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 اقسام الطالب بالجامعة
 

 سعتها عدد القاعات م

4 1 23 

2 41 11 

2 4 92 

1 4 31 

1 4 432 

 اقسام الطالبات بالجامعة 

 االعداد العام

 سعتها رقم القاعة م

4 4914 11 

2 4912 93 

2 4912 421 

1 4911 441 

1 4911 39 

1 4919 39 

9 4910 423 

3 4919 441 

0 4991 421 

49 4991 39 

 المدينة الجامعية
 

 سعتها عدد القاعات م

4 2 19 

2 1 19 

2 1 11 

1 1 499 

1 4 429 

1 4 412 

9 4 13 

3 2 411 

0 4 219 

 اقسام الطالب بالجامعة 

 21 42 كيميــــــا 

 21 42 فيزيــــــا 

 21 42 احيـــــــا 

 21 42 معامل االبحاث

 42 4 معامل الحاسب

 41 4 معامل الحاسب

 41 1 معامل الحاسب

 41 4 معامل الحاسب

 43 4 معامل الحاسب

 12 4 معامل الحاسب

 االعداد العام—اقسام الطالبات بالجامعة

 سعتها عدد المعامل تص يف المعامل

 2 كيميـــا 

4 

4 

19 

21 

29 

 4 فيزيـــــا 

2 

4 

21 

21 

49 

 2 احيـــــــا 

4 

19 

29 

 أقسام الطالبات بالمدينة الجامعية 

 29 9 كيميـــــــا 

 29 1 فيزيــــــــا 

 29 0 احيـــــــــــا 

 29 2 معامل الحاسب

 29 4 معامل الحاسب

 21 2 معامل االبحاث

 1 1 معامل االبحاث

 42 1 معامل االبحاث

 سعة المعامل بكلية العلوم
 سعة القاعات بكلية العلوم                                                  

 المباني التابعة لكلية العلوم 
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 المهام اإلدارية في الكلية
 

 تقوم إدارة الكلية بتشكيل العديد من اللجان لكل م ها مهام إدارية كالتالي:

 

 مكتب الجودة واالعتماد األكاديمي

 متابعة البرامج األكاديمية المختلفة في الكلية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة الشاملة. -

 رسم االستراتيجيات المختلفة لرفع جودة األدا  في الكلية لتكون م افسة لمثيالتها على المستوى المحلي والدولي. -

 تشكيل لجان جودة داخلية في البرامج األكاديمية لمتابعة وتطبيق معايير الجودة. -

 

 لجنة الشؤون األكاديمية 

 دراسة طلبات التأجيل واالبسحاب من الدراسة المقدمة من طالب الكلية والرفع إلى عمادة القبول والتسجيل بهذا الشأن. -

 دراسة حاالت االبقطاع عن الدراسة والرفع بها إلى مجلس الكلية. -

 دراسة حاالت الطالب المتغيبين عن المحاضرات واالختبارات الفصلية واتخاة القرار الم اسب حيالها. -

 دراسة حاالت الطالب المتغيبين عن االختبارات ال هائية والرفع بها لمجلس الكلية. -

 تحديد الطالب المتوعع تخرجهن بالت سيق مع عمادة القبول والتسجيل ورفع عائمة بأسمائهم لمجلس الكلية. -

 ال ظر في طلبات التحويل من داخل الجامعة وخارجها والتوصية بشأبها والرفع لمجلس الكلية. -

 دراسة المشاكل األكاديمية التي عد تواجه بع  الطالب وتقديم مقترحات لحلها والرفع إلى سعادة عميد الكلية العتمادها. -

 

 لجنة إعداد الجداول الدراسية 

تقوم بنجرا  التعديالت الالزمة علي الجداول الدراسية المتوفرة في األعسام من خالل مكتب التسجيل والتي تتضمن )فت  شعب جاديادة،  -

زيادة عدد الشعب، تحديد عدد الطالب في كل شعبة، توزيع المقررات على بعضا  هيئة التدريس بكل عسم، تاحادياد األوعاات الاما ااساباة 

 حسب مستوى المقررات( ورفعها لرؤسا  األعسام .

توزيع المقررات على القاعات الم اسبة ثم تسلم إلى عمادة القبول والتسجيل إلدخالها على بظام الباابار حاتاى تاكاون جااهازة لاتاساجايال  -

 الطالب في مرحلة التسجيل المبدئي.

 حصر مشاكل الطالب بعد التسجيل المبدئي إليجاد حلول لهم عبل تأكيد التسجيل. -

 ويتم استقبال مشاكل الطالب في وعت تأكيد التسجيل وخاصة الخريجين وإيجاد الحلول المباشرة لها. -

 

 لجنة المعامل 

 حصر جميع األجهزة المعملية الم قولة وغير الم قولة والتأكد من صالحيتها للعمل. -

 متابعة الصيابة الدورية للمعامل. -

 مخاطبة رؤسا  األعسام بشأن توفير احتياج المعامل من مواد كيميائية بو بجهزة معملية. -

 التأكيد على إجرا ات السالمة في المعامل والتأكد من مخارج الطوارئ. -

 عمل الملصقات اإلرشادية المعملية. -
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 :لجنة تنظيم سير االختبارات والنظام والمراقبة

 ت سيق جدول االختبارات ال هائية . -

 إعداد القاعات الالزمة إلجرا  االختبارات. -

 وضع جداول المراعبات وتوزيعها والتأكد من االلتزام بها. -

 ت ظيم إجرا ات االستالم والتسليم لالختبارات وبوراق اإلجابة . -

 الت سيق مع الجهات المسابدة لعملية االختبار من خارج الكلية )األمن والسالمة ،الخدمات العامة، الخدمات الطبية ،الحركة(. -

 الت سيق مع الكليات األخرى بخصوص المواد المقدمة لهذه الكليات من كلية العلوم. -

 التأكد من حسن سير عملية االختبار وضمان ابتظامها . -

 

 اللجنة االجتماعية والعالقات العامة 

 استقبال الوفود الزائرة للكلية وت ظيم الجوالت داخل الكلية. -

 ت ظيم اللقا ات االجتماعية بين م سوبي الكلية. -

 استقبال بعضا  هيئة التدريس الجدد وتعريفهم بالكلية والجامعة. -

 ت ظيم لقا  في بهاية العام الدراسي إحتفا اُ بالم اسبات االجتماعية لم سوبي الكلية. -

 

 لجنة التحقيق مع طالب الكلية فيما هو منسوب إليهم

التحقيق مع الطالب في كل األمور التي تحال إليها من عميد الكلية بما فيها ما هو م سوب من محاولة الغش فاي االماتاحاان وعالاى 

اللج ة السماع ألعوال الطالب كتابة وتحقيق دفاعه ورفع بتيجة التحقيق متضم اً توصياتها إلى عميد الكلية، وةلك لرفعها إلى اللجا اة 

 الدائمة لتأديب الطالب.

 

 لجنة الخطط الدراسية بالكلية 

 

 مراجعة الخطط الدراسية لجميع بعسام الكلية وصياغتها وفق متطلبات وإجرا ات ب ا  الخطط الدراسية. -

 تحديد المرجعية األكاديمية لخطط األعسام وتطبيق معايير الجودة عليها. -

 لجنة تطوير الموقع اإللكتروني للكلية

 

 تقوم اللج ة بمتابعة وتحديث وتطوير الموعع اإللكتروبي للكلية على موعع الجامعة بشكل دوري.

 

 اللجنة الثقافية

تقوم اللج ة بوضع خطه للفعاليات المقترح إعامتها  من عبل الكلية والت سيق لعمل اللقا ات الثقافية لم سوبات وطالبات الكلية وعامال 

ببشطة ثقافيه وإعامة معارض بقسم الطالبات وعمل زيارات ميدابيه داخل وخارج الحرم الجاماعاي واالتصاال باالاجاهاات الاماعا اياة 

 بالجامعة إلبجاز المهام المطلوبة.
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 شروط القبول بالكلية

 %.39القسم العلمي ب سبة ال تقل عن  –الحصول على شهادة الثابوية العامة  -

 اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يجريه المركز الوط ي للقياا والتقويم. -

 بن يستوفي بي شروط بخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وعت التقديم. -

 
 نظام الدراسة 

تقدم الكلية مقرراتها على فصول دراسية متتابعة حسب ما ورد في الخطة الادراساياة، ماع تاطاباياق كاافاة الاقاواعاد  -

 واإلجرا ات األكاديمية وال ظامية األخرى الواردة في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية .

 تسير الدراسة في الكلية على بظام المستويات وتتكون الدراسة فيها من ثمابية مستويات. -

 مدة المستوى الدراسي فصالً دراسياً. -

 يتدرج الطالب في الدراسة وال جاح في مقررات المستويات الدراسية وفقاً ألحكام االبتقال من مستوى إلى آخر. -

يسجل الطالب المقررات الدراسية الكتروبيا علي بظام )البابر( طبقا لجادول الاتاقاويام الازما اي لالاجااماعاة والالاوائا  -

 واألبظمة المعل ة عن عمادة القبول والتسجيل علي موعع الجامعة االلكتروبي. 

يتم تسجيل المقررات بما يضمن للطالب الحد األدبى من العب  الدراسي فاي كال فصال عالاى بن تاراعاى الا اقااط  -

 اآلتية:

 * عدم التعارض في الجدول الدراسي .

 * استيفا  المتطلبات السابقة للمقرر بو المقررات المراد تسجيلها.

 
 المواظبة واالعتذار عن الدراسة 

على الطالب الم تظم حضور المحاضرات والدروا العملية ويحرم من دخول االختبار ال هائي فيها إةا عالات بساباة  -

%( من المحاضرات والدروا العملية المحددة لاكال ماقارر خاالل الافاصال الادراساي، وياعاد 91حضوره عن )

 (.DNالطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر، ويرصد له تقدير محروم )ح( )

يجوز لمجلس الكلية بو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول االختبار شريطة بن يقادم الاطاالاب عاذرا  -

 يقبله المجلس.

الطالب الذي يتغيب عن االختبار ال هائي تكون درجته صفرا في ةلك االختبار، ويحسب تاقادياره فاي ةلاك الاماقارر  -

 على بساا درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

إةا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار ال هائي في بي من مواد الفصل لعذر عهاري جااز لاماجالاس الاكالاياة، فاي  -

حاالت الضرورة القصوى، عبول عذره والسماح بنعطائه اختبارا بدياال خاالل مادة ال تاتاجااوز باهااياة الافاصال 

 الدراسي التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد بدائه االختبار البديل.

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون بن يعد راسبا إةا تقدم باعاذر ماقاباول لاماجالاس  -

( و Wالكلية خالل المدة التي تحددها لوائ  وببظمة عمادة القبول والتسجيل بالكلية ويارصاد لالاطاالاب تاقاديار )ع( )

 س وات(. 1يحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة إلبها  متطلبات التخرج ) 
 

 لتأجيل و االنقطاع عن الدراسة 

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على بال تتجاوز مدة التأجايال فصالايان دراسايايان  -

متتاليين بو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد بعصى طيلة بقائه في الجامعة ثام ياطاوى عاياده باعاد ةلاك، وياجاوز 

لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستث ا  من ةلك، و ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلبها  متاطالاباات 

 التخرج.

 

 إةا ابقطع الطالب الم تظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى عيده من الجامعة. -
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 إعادة القيد 

 يمكن للطالب المطوي عيده التقدم بطلب إعادة عيده برعمه وسجله عبل االبقطاع وفق الضوابط اآلتية : -

 بن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل بربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. -

 بن يوافق مجلس الكلية على إعادة عيد الطالب. -

إةا مضى على طي عيد الطالب بربعة فصول دراسية فأكثر فبنمكابه التقدم للجامعة طلبا مستجدا دون الارجاوع  -

إلى سجله الدراسي السابق على بن ت طبق عليه كافة شروط القبول المعل ة في حي ه، و لاماجالاس الاجااماعاة 

 االستث ا  من ةلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس.

 االستث ا  من ةلك. –في حالة الضرورة  –ال يجوز إعادة عيد الطالب بكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة  -

 ال يجوز إعادة عيد الطالب المطوي عيده إةا كان م ذرا بكاديميا. -

ال يجوز إعادة عيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية بو تأديبية، بو الذي فصل من جامعة بخارى  -

ألسباب تأديبية، و إةا اتض  بعد إعادة عيده ببه سبق فصله لمثل هذه األسباب فيعد عاياده مالاغاى مان تاارياخ 

 إعادة القيد.

 

 لتخرج ا

يتخرج الطالب بعد ابتها  متطلبات التخرج ب جاح حسب الخطة الدراسية، على بال يقال ماعادلاه الاتاراكاماي عان 

تحديد مقررات م اسبة يدرسها الطالاب لارفاع  -ب ا  على توصية مجلس القسم المختص  -مقبول ولمجلس الكلية 

 معدله التراكمي وةلك في حالة بجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل .
 

 الفصل من الجامعة 

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية : -

( ولاماجالاس 1مان  2.9*إةا حصل على ثالثة إبذارات متتالية على األكثر البخفاض معدلاه الاتاراكاماي عان )

الجامعة ب ا  على توصية مجلس الكلية إعطا  فرصة رابعة لمن يمكا اه رفاع ماعادلاه الاتاراكاماي بادراساتاه 

 للمقررات المتاحة.

*إةا لم ي ه الطالب متطلبات التخرج خالل مدة بعصااهاا )بصاف الامادة الاماقاررة لاتاخارجاه عاالوة عالاى مادة 

البربامج(، ولمجلس الجامعة إعطا  فرصة استث ائية للطالب إلبها  متطلبات التخرج بحد بعصى ال يتجااوز 

 ضعف المدة األصلية المحددة للتخرج.

يجوز للمجلس الجامعة في الحاالت االستث ائية معالجة بوضاع الطالب الذين ت طبق عليهام بحاكاام الافاقارتايان  -

 السابقتين إلعطائهم فرصة استث ائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.
 

 التحويل إلى كلية العلوم من كلية أخرى خارج جامعة الملك فيصل 

 

 يجوز عبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية:

 بن يكون الطالب عد درا في كلية بو جامعة معترف بها. -ب

 بال يكون مفصوالً من الجامعة المحول م ها ألسباب تأديبية. -ب

 بن ت طبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة. -جـ

يتم تحويل الطالب في بي فصل دراسي من جامعة إلى بخرى وفقاً لإلجرا ات والمواعيد المعل ة في الجامعة 

  المحول إليها في ضو  الضوابط العامة للتحويل.

  بن يسم  بقبول تحويل الطالب للكلية  من جامعة بخرى وفقاً للضوابط التالية:  لمجلس الكلية 

ب( بن يكون عد بمضى فصلين دراسيين على األعل في الجامعة التي يرغب التحويل م ها على بال يقل عدد 

 ( وحدة.21الوحدات الدراسية المسجلة في سجله الدراسي عن )

 ب( بن ال يكون م قطعاً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل م ها.

 ( بو ما يعادلها لكليات الجامعة .1.99( من )1.99جـ( بن ال يقل معدله التراكمي ع د التحويل عن )

% من متطلبات التخرج ولمجلس الكلية االستث ا  19د( بن يدرا الطالب في جامعة الملك فيصل ماال يقل عن 

 من ةلك.

 هـ( بن يتقدم الطالب بطلب التحويل عبل بد  الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه بخمسة بسابيع على األعل.

 و( بية شروط بخرى يحددها مجلس الكلية.
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يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة ب اً  على توصية األعسام التي تقدم هذه 

 المقررات، وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، وال تدخل في احتساب معدله التراكمي.

 

 المرفقات المطلوبة ع د تقديم طلب التحويل الى كلية العلوم من خارج الجامعة:

 تعبئة بموةج طلب التحويل.

 صورة من الشهادة الثابوية.

 السجل األكاديمي.

 وصف المقررات التي سبق دراستها في الجامعة المراد التحويل م ها.

 صورة من بطاعة الهوية الوط ية او دفتر العائلة للطالبات.

 بي مست دات بخرى ألصحاب الظروف االجتماعية والحاالت اإلبسابية.

 

 

 التحويل إلى كلية العلوم من كلية أخرى داخل جامعة الملك فيصل 

 

 يجوز لمجلس الكلية الموافقة على طلبات التحويل من كليات بخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التالية: -

ب( بن يكون عد بمضى فصلين دراسيين على األعل في الكلية التي يرغب التحويل م ها عالاى بال ياقال عادد الاوحادات 

 ( وحدة.21الدراسية المسجلة في سجله الدراسي عن )

 ب( بن ال يكون م قطعاً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل م ها.

 (.1من  1جـ( بن ال يقل معدله التراكمي عن الحد الذي يقرره مجلس الكلية وال يقل ع د التحويل عن )

 د( بن يقدم طلب التحويل عبل بد  الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه بخمسة بسابيع على األعل.

 هـ( بي شروط بخرى يحددها مجلس الكلية.

 

 - .يسم  بالتحويل بين كليات الجامعة لمرة واحدة طيلة مدة الدراسة الجامعية 

  تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى بخرى جميع المواد التي سبق له دراستاهاا، ويشامال ةلاك

  التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

 

 -  لمجلس الكلية االستث ا  ع د التحويل من جامعة إلى بخرى، بو من كلية إلى بخرى الطالبات ةوات الظروف

 االستث ائية على بن يراعى في ةلك الضوابط التالية:

 ب( بن تكون عد ببهت الطالبة فصالً دراسياً في جامعتها بو كليتها.

مثل   ب( بن ترفق بطلبها مست داً رسمياً يثبت الحالة اإلبسابية ومكان اإلعامة الجديد والحاجة إلى االبتقال بعد القبول

   بقل ولي األمر خارج مقر الدراسة(. –تقاعد ولي األمر  –الزواج  –الطالق  –) وفاة ولي األمر

 

 المرفقات المطلوبة ع د تقديم طلب التحويل الى كلية العلوم  من داخل الجامعة :

 تعبئة بموةج طلب التحويل .

 صورة من الشهادة الثابوية.

 السجل األكاديمي.

 .صورة من بطاعة الهوية الوط ية او دفتر العائلة للطالبات
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 التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل كلية العلوم 

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضاواباط يضاعاهاا  -

 مجلس الجامعة.

  تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق دراستها، ويشمال ةلاك

 التقديرات والمعادالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

 في حالة التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية يراعى ما يلي: -

 ب( استيفا  شروط االلتحاق بالتخصص المراد التحويل إليه.

 ب( يكون التحويل لمرة واحدة طيلة مدة الدراسة الجامعية.

 جـ( بية شروط بخرى يحددها مجلس الكلية.
 

 المرفقات المطلوبة ع د تقديم طلب التحويل من تخصص الى تخصص آخر داخل كلية العلوم . 

 تعبئة بموةج طلب التحويل .

 صورة من الشهادة الثابوية. 

 صورة من بتيجة اختبار القدرات 

 السجل األكاديمي.

 .صورة من بطاعة الهوية الوط ية او دفتر العائلة للطالبات
 

 ضوابط االختبارات بالكلية

 دخول االختبار بالبطاعة الجامعية للطالب. -

 االلتزام بالزي الرسمي. -

ال يجوز للطالب دخول االختبار ال هائي بعد مضي بصف ساعة من بدايته، كما اليسم  له بالخاروج مان االخاتاباار 

 عبل مضي بصف ساعة من بدايته.

الغش في االختبار بو الشروع فيه بو مخالفة التعليمات وعواعد إجرا  االختبار بمور يعاعب عليها الطالب وفق الئحة 

 تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.
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 حسابات المعدل الفصلي والتراكمي حسب القواعد التنفيذية لجامعة الملك فيصل

 

 تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل بربامج مقرر دراسي كما يلي :

Value 
)English) 

Value 
)Arabic) 

Points 
)out of 5) 

Grade Range Symbol 
)English) 

Symbol 
)Arabic) 

Exceptional 01-499 1.99 ممتاز مرتفع +A +ب 

Excellent 01-09 1.91 ممتاز A ب 

Superior 09-31 1.19 جيد جداً مرتفع +B +ب 

Very Good  ً31-39 1.99 جيد جدا B ب 

Above Average 39-91 2.19 جيد مرتفع +C +ج 

Good 91-99 2.99 جيد C ج 

Pass-High 99-11 2.19 مقبول مرتفع +D +د 

Pass 11-19 2.99 مقبول D د 

Fail 4.99 راسب less than 60 F هـ 

In-Progress مستمر -- -- IP م 

In-Complete غير مكتمل -- -- IC ل 

Denial 4.99 محروم -- ND ح 

No grade-Pass 19 -- باج  دون درجة and more NP ن د 

No grade-Fail راسب دون درجة -- Less than 60 NF هـ د 

Withdrawn م سحب بعذر --   W ع 

 حساب ال قاط لكل مادة :    

 عدد ساعات المادة  *ال قاط = ال قاط الممثلة لتقدير المادة

 

 

 

 

 

 

 حساب المعدل الفصلي والتراكمي      

 الفصل األول :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.11= معدل الفصل األول =                                             

 مثال :

  

 +Aثقافة إسالمية )ساعتان( 
 بقاط 1x  2  =49ال قاط = 

  

 مثال آخر :

  

 Cتذوق بدبي )ساعتان( 
 بقاط x 2  =1 2ال قاط = 

 ال قاط هجائية بهائية الساعات اسم المقرر رعم المقرر

 1 ج 92 2 تذوق بدبي 9292422

 42 ج 92 1 (2كيميا  عامة ) 9341444

 41 ب 34 1 (4كيميا  عضوية ) 9341442

 49.1 ج+ 91 2 (4تفاضل وتكامل ) 9349449

 0 ب+ 31 2 مقدمة في اإلحصا  9349299

 12.1 ---- ---- 41 ------------- المجموع
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 الفصل الثابي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.19= معدل الفصل الثاابي =  

 

 

 1.99= المعااادل التراكماااي =  

الساعا اسم المقرر رعم المقرر

 ت

 ال قاط هجائية بهائية

 1 ج 92 2 تذوق بدبي 9292422

 42 ج 92 1 (2كيميا  عامة ) 9341444

 41 ب 34 1 (4كيميا  عضوية ) 9341442

 49.1 ج+ 91 2 (4تفاضل وتكامل ) 9349449

 0 ب+ 31 2 مقدمة في اإلحصا  9349299

 12.1 ---- ---- 41 ------------- المجموع

 الحصول على مرتبة الشرف :

( 1.99( مان )1.99( إلى )1.91تم   مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) -

 ع د التخرج.

 ( من1.91( إلى بعل من )1.21وتم   مرتبة الشرف الثابية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) -

 ( ع د التخرج.1.99) 

 ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى بو الثابية : -

 بال يكون الطالب عد رسب في مقرر درسه في الجامعة بو في جامعة بخرى. -

بن يكون الطالب عد بكمل متطلبات التخرج في مده بعصاها متوسط المدة بين الحد األدبى والحد األعصاى  - 

 للبقا  في كليته.

 .% من متطلبات التخرج19بن يكون الطالب عد درا في الجامعة التي سيتخرج م ها ماال يقل عن  -

 اإلرشاد األكاديمي والنشاط الطالبي

يمثل اإلرشاد األكاديمي رك اً بساسياً في ال ظام التعليمي حيث ببه مع بداية التحاق الطالب باألعسام العلاماياة 

 بالكلية يتم توزيعهم على المرشدين األكاديميين من بعضا  هيئة التدريس كل على حسب تخصصه.

 

 أهداف اإلرشاد األكاديمي :

 تعزيز حب االبتما  إلى المؤسسة التعليمية ع د الطالب والتكيف مع البيئة الجامعية. -

معالجة المشكالت الطالبية واألكاديمية والسلوكية واالجتماعية التي تؤثر على التحصيل العلمي والفكري  -

 لديهم.

االستفادة من خبرات بعضا  هيئة التدريس في مساعدة الطالب عالاى بالاورة بهادافاه واتاخااة الاقارارات  -

 الم اسبة والمسئولة المتعلقة بمستقبله المه ي والعلمي.

 الربط بين الدعم الطالبي ومعايير الجودة. -

المساهمة في تكوين شخصية الطالب الجامعي عالاى بساس سالاياماة مان الاعاقايادة الصاحاياحاة والسالاوك  -

 اإلسالمي.
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 مهام المرشد األكاديمي 

 .تعريف الطالب المستجد ب ظام المقررات 

 .مساعدة الطالب على السير وفق الخطة الدراسية المعدة من عبل القسم 

 .متابعة السجل األكاديمي للطالب 

 .ب ا  عالعة طيبة مع الطالب والعمل على تقديم العون والمساعدة له 

 .يمد الطالب بمعلومات دعيقة عن سياسات المؤسسة وببظمتها وعوابي ها وإمكابياتها 

 .مراعبة وم اعشة المواضيع التي تخص تقدم الطالب األكاديمي 

 .يوض  للطالب مفهوم الساعات المكتبية وبهمية التواصل مع بساتذته 

 .يجيب عن االستفسارات ويرحب بزيارة الطالب 

 .)يعد ملف اإلرشاد األكاديمي للطالب )مع التأكد من الساعات المسجلة للطالب 

 .ي ظم جدوالً لجلسات اإلرشاد األكاديمي 

 .إرشاد الطالب المتأخر دراسياً وتوجيهه 

 .رعاية الطالب المتفوعين 

 .تقديم العون والمشورة للطالب المتعثرين 

 .تشجيع الطالب للمشاركة في األبشطة الالصفية داخل الجامعة وخارجها 

 .يقوم المرشد بمتابعة إبجازات الطالب 

 جدول المستويات

 القسم
 المستوي )من إلي( ساعة

 الثامن السابع السادا الخامس الرابع الثالث الثابي األول

 03-32 32-11 11-19 10-22 22-49 41-4 علوم الحياة
00-

441 

441-

420 

 03-32 32-11 11-19 10-22 22-49 41-4 كيميا 
00-

441 

441-

420 

 00-32 32-19 11-14 19-22 22-49 41-4 رياضيات
499-

441 

441-

423 

 03-32 32-11 11-10 13-22 22-49 41-4 فيزيا 
00-

442 

441-

423 

 يسم  للطالب بدراسة مقررات إضافية بحيث:

 بن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية للطالب وفي المستوي الدراسي الذي يؤهله للتسجيل فيه.

 بن يسم  المعدل التراكمي للطالب بنضافة المقررات علي بن تكون علي ال حو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات الجامعة والمقررات االختيارية

 يقوم الطالب بدراسة مقررات كمتطلبات للجامعة ضمن الخطط الدراسية لألعسام.

 باإلضافة إلي دراسة مقررين اختياريين مما يأتي:

                            ال ظام االعتصادي في اإلسالم  •األخالق اإلسالمية وآداب المه ة 

                                اإلسالم وعضايا العلم والتق ية  •ال ظام االجتماعي في اإلسالم 

                فقه السيرة  •ال ظام السياسي وحقوق اإلبسان في اإلسالم 

 تسجيل المقررات بسبة إلي المعدل

 الحد األعصى للساعات المعدل التراكمي

 22 فأكثر 1

  >1  – 2.1 40 

  >2.1  - 2 41 

   >2 42 
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 الخطة الدراسية لقسم علوم الحياة

 

 

 السنة األولى

 *المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عددالوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9349-494 494ري   رياضيات عامة 2 4 2 ----

 9341-494 494كيم  (4كيميا  عامة) 2 4 1 ----

 9341-494 494فيز  (4فيزيا  عامة) 2 4 1 ----

 9341-494 494حيا  بحيا  عامة 2 4 1 ----

 9224-494 494ترب  الصحة واللياعة 4 ---- 4 ----

 المجموع 42 1 41  

 *المستوى الثابي:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9349-299 299ري   مقدمة في اإلحصا  2 - 2 ----

 9341-442 442حيا  علم الالفقاريات 2 4 1 494حيا 

 9341-442 442حيا  علم الخلية 4 4 2 494حيا 

 9341-242 242حيا  بساسيات علم البيئة 2 4 2 494حيا 

 4999-494 494بجل  اللغة االبجليزية 2 ---- 2 ----

 9194-294 294بدب  عضايا ثقافية معاصرة 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 2 41  

 السنة الثانية

 *المستوى الثالث:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-442 442كيم  كيميا  عضوية 2 4 2 494كيم 

 9349-439 439ري   مقدمة في الحاسب اآللي 2 4 2 ----

 9341-444 444حيا  علم البيئة ال باتية 2 4 2 242حيا 

 9341-244 244حيا  علم الوراثة 2 4 2 442حيا 

 9341-242 242حيا  المملكة ال باتية 2 4 2 494حيا 

 9192-492 492بدب  التحرير العربي 2   2 ----

 المجموع 42 1 49  
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 *المستوى الرابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-294 294حيا  تحضيرات مجهرية 2 4 2 494حيا 

 9341-224 224حيا  بكتيريا وفيروسات 2 4 2 242حيا 

 9341-222 222حيا  علم الحبليات 2 4 1 442حيا 

 9341-222 222حيا  تلوث البيئة 2 ---- 2 242حيا 

 4993-492 492بجل  اللغة االبجليزية العلمية 2 ---- 2 494بجل 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2 ---

 والمذاهب المعاصرة

 9194-494 494بدب 

 المجموع 42 1 41  

 السنة الثالثة

 *المستور الخامس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 222-9341 222حيا  فطريات وطحالب 2 4 2 242حيا 

 222-9341 222حيا  (4وظائف بعضا  ببات ) 2 4 ---- 242حيا 

 212-9341 212حيا  علم الحشرات العام 2 4 2 442حيا 

 219-9341 219حيا  (4وظائف بعضا  الحيوان ) 2 4 2 222حيا 

 294-9341 294كيم  كيميا  حيوية 2 4 2 442كيم 

 9192-492 492بدب  التذوق األدبي 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 1 49  

 *المستوى السادا:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

تص يف ال باتات  2 4 2 242حيا 

 الزهرية

 221-9341 221حيا 

 221-9341 221حيا  شكل وتشري  ال بات 2 4 1 242حيا 

 212-9341 212حيا  علم الطفيليات 2 4 2 442حيا 

المفصليات الطبية  4 4 2 212حيا 

 واالعتصادية

 211-9341 211حيا 

 213-9341 213حيا  علم األبسجة 4 4 ---- 442حيا 

 متطلب من متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 44 1 41  
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 السنة الرابعة

 *المستوى السابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 194 -9341 194حيا  الوراثة الجزيئية 2 4 2 244حيا 

 124 -9341 124حيا  ارشجوبيات 2 4 2 221حيا 

 121 -9341 121حيا  ببات اعتصادي 2   2 221حيا 

 9341-112 112حيا  بساسيات علم الم اعة 4 4 2 219حيا 

 222حيا 

 213حيا 

 111 -9341 111حيا  بساسيات علم األج ة 4 4 2

 219حيا 

 221حيا 

 113 -9341 113حيا  مشروع تخرج* ---- 2 2

 متطلب من متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 1 41  

 

 *المستوى الثامن:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 122 -9341 122حيا  (2وظائف بعضا  ببات ) 2 4 2 222حيا 

زراعة الخاليا  4 4 2 222حيا 

 واألبسجة ال باتية

 129 -9341 129حيا 

 114 -9341 114حيا  التشري  المقارن 2 4 2 222حيا 

 112 -9341 112حيا  (2)وظائف بعضا  حيوان  2 4 2 219حيا 

 242حيا 

 219حيا 

 111 -9341 111حيا  البيئة وسلوك الحيوان 2 ---- 2

 242حيا 

 221حيا 

 119 -9341 119حيا  الت وع الحيوي 2 ---- 2

 المجموع 44 1 41  
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 الخطة الدراسية لقسم الكيمياء

 

 السنة األولي

 *المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9349-492 492ري   رياضيات عامة 2 ---- 2 ----

 9341-494 494كيم  (4كيميا  عامة) 2 4 1 ----

 9341-494 494فيز  (4فيزيا  عامة) 2 4 1 ----

 9341-494 494حيا  بحيا  عامة 2 4 1 ----

 9224-494 494ترب  الصحة واللياعة 4 ---- 4 ----

 المجموع 42 2 41  

 *المستوى الثابي:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-444 444كيم  (2كيميا  عامة) 2 4 1 494كيم 

 9341-442 442كيم  (4كيميا  عضوية) 2 4 1 494كيم 

 9349-449 449ري   (4تفاضل وتكامل) 2 ---- 2 ----

 4999-494 494بجل  اللغة االبجليزية 2 ---- 2 ----

 9194-294 294بدب  عضايا ثقافية معاصرة 2 ---- 2 ----

 المجموع 41 2 41  

 السنة الثانية

 *المستوى الثالث:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-224 224كيم  (4كيميا  غير عضوية) 2 4 2 494كيم 

 9341-214 214كيم  كيميا  تحليله 2 4 1 494كيم 

 9341-214 214كيم  (2كيميا  عضوية) 2 ---- 2 442كيم 

مقدمة في الحاسب  2 4 2 ----

 اآللي

 9349-439 439ري  

 9349-299 299ري   مقدمة في اإلحصا  2 ---- 2 ----

 9192-492 492بدب  التحرير العربي 2 ---- 2 ----

 المجموع 41 2 49  
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 *المستوى الرابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-224 224كيم  (4كيميا  فيزيائية) 2 ---- 2 444كيم 

كيميا  الع اصر   2 ---- 2 224كيم 

 االبتقالية

 9341-222 222كيم 

كيميا  المركبات غير  2 ---- 2 214كيم 

 متجابسة الحلقية

 9341-212 212كيم 

 9341-214 214كيم  (4كيميا  حيوية) 2 4 1 442كيم 

 9341-294 294كيم  التلوث البيئي 2 ---- 2 ----

 4993-492 492بجل  اللغة االبجليزية العلمية 2 ---- 2 494بجل 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2 ----

 والمذاهب المعاصرة

 9194-494 494بدب 

 المجموع 41 4 41  

 الس ة الثالثة

 *المستوى الخامس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 449ري  

 224كيم 

حركية التفاعالت  2 4 2

 الكيميائية

 9341-222 222كيم 

 9341-222 222كيم  كيميا  السطوح والحفز 2 ---- 2 224كيم 

 9341-222 222كيم  الكيميا  الت اسقية 2 4 2 222كيم 

 9341-212 212كيم  الكيميا  الفراغية 2 ---- 2 214كيم 

 9341-212 212كيم  (2كيميا  حيوية) 2 4 2 214كيم 

تطبيقات الحاسب اآللي  ---- 4 4 439ري  

 في الكيميا 

 9343-292 292كيم 

 9192-492 492بدب  التذوق األدبي 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 1 49  

 *المستوى السادا:

رمز   عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-221 221كيم  الكيميا  الضوئية 2 ---- 2 222كيم 

التحليل الكيميائي  2 ---- 2 214كيم 

 باألجهزة

 9341-212 212كيم 

ميكابيكيات التفاعالت  2 ---- 2 212كيم 

 العضوية

 9341-211 211كيم 

 9341-211 211كيم  بطياف عضوية 2 4 2 214كيم 

كيميا  البترول  2 ---- 2 214كيم 

والص اعات 

 البتروكيميائية

 9341-211 211كيم 

 9341-292 292كيم  كيميا  البيئة 2 ---- 2 ----

 بحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 41 4 41  
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 الس ة الرابعة

 *المستوى السابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 9341-121 121كيم  الكيميا  الكهربائية 2 ---- 2 224كيم 

 9341-121 121كيم  كيميا  الغرويات 2 ---- 2 222كيم 

 9341-121 121كيم  بظرية المجموعات 4 4 2 222كيم 

التحليل الكيميائي  ---- 2 2 212كيم 

 باألجهزة

 9341-112 112كيم 

 211كيم 

 211كيم 

كيميا  الم تجات  2 ---- 2

 الطبيعية

 9341-119 119كيم 

 9341-113 113كيم  كيميا  البوليمرات 2 ---- 2 214كيم 

 9341-191 191كيم  مشروع بحث 2 ---- 2 ----

 بحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 2 41  

 *المستوى الثامن:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 222كيم 

 449ري  

 9341-129 129كيم  كيميا  الكم 2 ---- 2

كيميا  الالبث يدات  2 ---- 2 222كيم 

 واألكت يدات

 9341-121 121كيم 

 9341-121 121كيم  بطياف غير عضوية 2 ---- 2 121كيم 

 9341-110 110كيم  تحضيرات عضوية 4 2 2 211كيم 

ميكابيكية التفاعالت  2 ---- 2 222كيم 

 غير العضوية

 9341-129 129كيم 

121كيم   9341-123 123كيم  التآكل 2 ---- 2 

222كيم   9341-191 191كيم  كيميا  عضو معدبية 2 ---- 2 

 المجموع 42 2 41  
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 الخطة الدراسية لقسم الرياضيات واإلحصاء

 السنة األولى

 *المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 492-9349 492ري   رياضيات عامة 2 4 2 ----

 9341-494 494كيم  (4كيميا  عامة) 2 4 1 ----

 9341-494 494فيز  (4فيزيا  عامة) 2 4 1 ----

 9341-494 494حيا  بحيا  عامة 2 4 1 ----

 9224-494   الصحة واللياعة 4 ---- 4  

 المجموع 42 1 41  

 *المستوى الثابي 

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 492-9341 492فيز  (2فيزيا  عامة ) 2 4 1 ----

 449-9349 449ري   (4تفاضل وتكامل ) 2 4 2 ----

 421-9349 421ري   الم طق وطرق اإلثبات 4 4 2 ----

 421-9349 421ري   بظرية المجموعات 4 4 2 ----

 4999-494   اللغة االبجليزية 2 ---- 2  

 9194-294   عضايا ثقافية معاصرة 2   2  

 المجموع 42 1 41  

 السنة الثانية

 *المستوى الثالث 

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

مقدمة في الحاسب  2 4 2 -

 اآللي

 439 -9349 439ري  

 492ري  

 449ري  

 244 -9349 244ري   ( 2تفاضل وتكامل )  2 4 2

 492ري  

 421ري  

 224 -9349 224ري   مبادئ الجبر 2 4 2

 222 -9349 222ري   الجبر الخطي 2 4 2 492ري  

 294 -9341 294فيز  ( 2فيزيا  عامة )  2 4 1 494فيز 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2  

 والمذاهب المعاصرة

  494-9194 

 المجموع 42 1 43  
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 *المستوى الرابع 

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 المقرر

 رعم المقرر

 بظري عملي المجموع

 299 -9349 299ري   مقدمة في اإلحصا  4 4 2 492ري  

 242 -9349 242ري   ( 2تفاضل وتكامل )  2 4 2 244ري  

المعادالت التفاضلية  2 4 2 244ري  

 العادية

 241 -9349 241ري  

 492ري  

 421ري  

 212 -9349 212ري   مبادئ التحليل 2 4 2

 239 -9349 239ري   مقدمة في البرمجة 2 4 2 439ري  

 9192-492   التحرير العربي 2 ---- 2  

 المجموع 44 1 41  

 السنة الثالثة 

 *المستوي الخامس 

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 224 -9349 224ري   ( 4جبر )  2 4 2 224ري  

 214 -9349 214ري   ( 4تحليل حقيقي )  2 4 2 212ري  

 492ري  

 449ري  

 294 -9349 294ري   بظرية االحتماالت 2 4 2

 292 -9349 292ري   ه دسة التحويالت 2 4 2 222ري  

 9192-492   التذوق األدبي 2 ---- 2  

 بحد متطلبات الجامعة 2   2  

 المجموع 42 1 41  

 *المستوى السادا 

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب  

 بظري عملي المجموع  

 222-9349 222ري   ( 2جبر )  2 4 2 224ري    

 212-9349 212ري   ( 2تحليل حقيقي )  2 4 2 212ري    

 212-9349 212ري   توبولوجي 2 4 2 421ري    

 291-9349 291ري   اإلحصا  وتطبيقاتها 2 4 2 294ري    

  4993-492 492بجل  اللغة االبجليزية العلمية 2 ---- 2 494بجل 

 293-9341 293فيز  الموجات 2 ---- 2 494فيز   

 المجموع 42 1 49    
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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 السنة الرابعة 

 *المستوى السابع: 

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 244ري  

 222ري  

 144-9349 144ري   تحليل عددي 2 4 2

 242ري  

 241ري  

المعادالت التفاضلية  2 4 2

 الجزئية

 142-9349 142ري  

 242ري  

 222ري  

 الصيغ التفاضلية 2 4 2

 وتحليل المتجهات

 112-9349 112ري  

 194-9349 194ري   بساسيات اله دسة 2 4 2 421ري  

 494فيز 

 492فيز 

 291-9341 291فيز  فيزيا  حديثة 2 ---- 2

 المجموع 44 1 41  

 *المستوى الثامن 

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 242ري  

 241ري  

 142-9349 142ري   الرياضيات التطبيقية 2 4 2

 121-9349 121ري   بظرية األعداد 2 4 2 224ري  

 111-9349 111ري   تحليل مركب 2 4 2 214ري  

 212ري  

 212ري  

 131-9349 131ري   التحليل الدالي 2 4 2

 بحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2  

 المجموع 49 1 41  
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 الخطة الدراسية لقسم الفيزياء

 

 السنة األولى

 *المستوى األول:

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 494 -9341 494فيز  (4فيزيا  عامة )  2 4 1 ----

 9349-492 492ري   رياضيات عامة 2 4 2 ----

 9341-494 494كيم  ( 4كيميا  عامة ) 2 4 1 ----

 9341-494 494حيا  بحيا  عامة 2 4 1 ----

 9224-494   الصحة واللياعة 4 ---- 4 ----

 المجموع 42 1 41  

 *المستوى الثابي:

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 492-9341 492فيز  (2فيزيا  عامة ) 2 4 1 ----

 449 -9349 449ري   (4تفاضل وتكامل ) 2 4 2 ----

444 -9341 444كيم  ( 2كيميا  عامة )  2 4 1 ----  

 4999-494   اللغة االبجليزية 2 ---- 2 ----

 9194-294   عضايا ثقافية معاصرة 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 2 41  

 السنة الثانية

 *المستوى الثالث:

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

 294-9341 294فيز  ( 2فيزيا  عامة )  2 4 1 494فيز 

 492ري  

 449ري  

 244 -9349 244ري   ( 2تفاضل وتكامل )  2 4 2

 439 -9349 439ري   مقدمة في الحاسب اآللي 2 4 2 ----

 292 -9341 292فيز  بصريات 2 - 2 492فيز 

 299 -9349 299ري   مقدمة في اإلحصا  4 4 2 492ري  

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2 ----

 والمذاهب المعاصرة

  494-9194 

 المجموع 42 1 41  
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 *المستوى الرابع:

 المتطلب عدد الوحدات مسمى المقرر رمز المقرر رعم المقرر

   المجموع عملي بظري

9341- 291  494فيز  2 ---- 2 فيزيا  حديثة 291فيز  

 492فيز 

9341- 291  492فيز  2 ---- 2 علم الفلك 291فيز  

9341- 293  494فيز  2 ---- 2 موجات 293فيز  

9341- 249  244ري   2 ---- 2 ( 4فيزيا  رياضية )  249فيز  

4993-492  494بجل  2 ---- 2 اللغة االبجليزية العلمية 492بجل  

9349- 242  244ري   2 4 2 ( 2تفاضل وتكامل )  242ري   

   49 4 41 المجموع

 السنة الثالثة

 *المستوي الخامس:

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

294 -9341 294فيز  (4ميكابيكا كالسيكية ) 2 ---- 2 249فيز   

292 -9341 292فيز  (4كهرومغ اطيسية ) 2 ----   249فيز   

291 -9341 291فيز  دي اميكا حرارية 2 ---- 2 294فيز   

299 -9341 299فيز  ( 4الكتروبيات )  2 ---- 2 492فيز   

290-9341 290فيز  ( 2فيزيا  رياضية )  2 ---- 2 249فيز   

 9192-492   التذوق األدبي 2 ---- 2 ----

 المجموع 49 ---- 49  

 *المستوى السادا:

رمز  رعم المقرر

 المقرر

 المتطلب عدد الوحدات مسمى المقرر

   المجموع عملي بظري      

9341-292  294فيز  2 - 2 ( 2ميكابيكا كالسيكية )  292فيز  

 292فيز  2 - 2 ( 2كهرومغ اطيسية )  291فيز  9341-291

 294فيز  2 2 - ( 4فيزيا  عملي )  291فيز  9341-291

 299فيز  2 4 2 ( 2الكتروبيات )  293فيز  9341-293

 249فيز  2 ---- 2 ( 4ميكابيكا الكم )  249فيز  9341-249

 291فيز 

 ---- 2 ---- 2 بحد متطلبات الجامعة

   41 2 42 المجموع
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 السنة الرابعة

 

 *المستوى السابع:

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

191-9341 191فيز  فيزيا  بووية 2 ---- 2 249فيز   

191-9341 191فيز  فيزيا  إحصائية 2 ---- 2 291فيز   

199-9341 199فيز  ( 2فيزيا  عملي )  - 2 2 291فيز   

144-9344 144فيز  ( 2ميكابيكا الكم )  2 ---- 2 249فيز   

 9192-492   التحرير العربي 2 ---- 2 ----

 بحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 42 2 41  

 *المستوى الثامن:

 رعم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 بظري عملي المجموع

192-9341 192فيز  فيزيا  ةرية 2 ---- 2 249فيز   

194-9341 194فيز  فيزيا  الجوامد 2 ---- 2 249فيز   

 439ري  

 249فيز 

191-9341 191فيز  فيزيا  حاسوبية 2 ---- 2  

 294فيز 

 291فيز 

193-9341 193فيز  فيزيا  حيوية 2 ---- 2  

149-9341 149فيز  موضوعات مختارة 2 ---- 2 ----  

142-9341 142فيز  حلقة بقاش 4 ---- 4 ----  

 المجموع 41 - 41  
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 إعداد 

 مكتب اجلودة  بكلية العلوم

 هـ  6341/6341الطبعة الثالثة     


