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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 جامعة امللك فيصل في سطور 

 

ملأملرزدد  ددزمل4231ولددامللكدديدد ملنددبدداددزملزدديملصدد دداملللدد دد  دد مل دد مل دد دد مل دديملصدد  مل هددد

 ،ملوملتيقىملت يبمد ملللرد  د ملصدددجملهداملهدالملي د ملللردبد ملصد دامل ملزديمل4091

ص امللليطبفملآلملللربد ،ملمدمد ملتد يدىمل د مل دادهداملوللدالمللكديد ملصد داملللد د  د مل

،ملوملش دكمل  ملصادمل يملحمالتملتوحدبداملللد دالدمل
ً
ملومللهتم صب 

ً
ملوملهب هب 

ً
إدلد  

ملأمل4231تددو دد مللكدديدد ملنددبدداددزملل دد دد دد مل دد ملصدد  مل دد ملصددادداملوللددال،مل مل 4011هددد

ملوللدددد دلصددددبدددددامل ملللادددد دددد صددددبددددا مللدددديددددمددددردددد وصدددد ت ملليعيدددددزددددة مللهددددقدددد دددد هدددد  ومدددد ت

مل ملوهددبدد دداملولالعددتددادد دهددا 
ً
 ددمدد ملدنددامللهدد مللكددمدديدد دداملصدد كددبدد ملوهدد ددزمللددادد ملهدد ددو ل

ملصدجمللكستوىمللل  ييملولإلهال يملولل  لمي،مللهتم تملنترةملح دمد مل
ً
ولحترل  

ملوتو  ملدحم مل ملص  مل
ً
 ،ملوعداملتدسهدسدمملهد  د دامللكديد ملندبدادزمل د ملهد د ملللد د  مل4091هددملأمل4201رحاملصر ملص   

ت  بذلمللو يت مل)دحم مل (ملزإنرد  ملهد  د دامل د مللكد دطدقداملللرد عدبدا،ملوتد مللندتدتد  ملل د د  د دامل د ملصداداملر دبد مللكديد مل

زدتد د د ملللد د  ديملوللد درد  ديمل ديملشداد ملدهد ملصد  ململ19  لاملزيملص امللل    ملت   ملليم هدو مللكديداديملللد د  د ملدعد ملهددأ

هد،ملللق ضزيملزتسهي ملل    د دامل د مل داهد داملللداد دو ملزدمدءد ندندامللإلحسد  ملزد كد دطدقداملللرد عدبدا،ملوعداملتدطدودمل4201

مل دد ملصدد  ململ499صددادملبددالجملل دد دد  دد ددامل دديمل
ً
ململ11213هددد،ملإ ددجملرلملو ددزملل لملإ ددجملرمدد ددرمل دديمل4201أ4201بدد لدد دد 

ً
بدد لدد دد 

ملحد دةملر د د ملل لململ11وب ل املوتطودملصادملرصض  ملهبئاملللتادي ملولمل  ض  يملولك باهديملزد  د د  د دامل ديمل
ً
صضدول

مليرغيولململ3991ه  املصيمل
ً
مل0كيباملصيمباملوردزباملوت بو ا،ملوعاملك همملرولملدند دامل ديمل د  دجد ملل د د  د داململ43صضول

هد،ملث ملزلدمللل ادملح ةملزيغمل جموعمل يملتخ جمل يملل     امل4200أ4203بالجمل يملل خ  جيلملللس ودهيلمل  ملص  مل

ملو   جامل د ملتدخداداد تملحدبدو داملوهد  دامل د 33414هدمل)4119-4120  ملص  مل
ً
للدطد ملوللد ديدو ململوللد ديدو ململ:(مل   ج 

لل دلصباملوليغذهاملوللط مللل بط يملولل روةملل د دبدولهدبداملوللادبدالدامللإلكديدبدودبد دبداملوللد ديدو ملللدطد دبداملللدتدطد دبدقدبدامل

وب ملليه د لملوتدخداداد تملكديدبداملللدتدرزدبداملوكديدبداملإدلدةملليصدمد لملوصديدو ملل د د هد ملل  د ،ملوتسد د ملهد  د دامللكديد مل

نبازمليلملتاولملإحاىملل      تمللل لئاةمل  مل ا امللملد دتدمدامل ديمل داللملللدتدمديديمل د ملللدتد ديدبد ملوللدتد ديد ملوللد دءد مل

لل يميمللكتازملزدقدضد هد مللملد دتدمدا،ملوتدونديدرملند تملللدتد ديد مللكسدتدمد ،ملوللدقدبد دةملللد د د لدا،ملوللرد لمدامللملد دتدمد دبدامل

لتءقبقمللإلث ل مللكت  دل،مللذل ملرنرستملل     امللل اهامل يمللك لم مللل يمباملولل ء بامللكتخااا،مللل يملت مزمل

.
ً
ملص لب 

ً
ملصيمب 

ً
 صدجملتءقبقملرهالنا مللك هو املتءمملعب دةملوإش ل مللل اهامل يملل خبرلتملللوب بامللكؤهياملتسهبال

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
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


3 

 

 

 نبذة عن كلية العلوم

 

هدملحب ملضممملللايباملردي امل4أ1أ4132أجمل  مل9أ49133تسهسمملكيبامللل يو ملزموه مللك هو مللكيايملدع مل

للد  د ضدبد تملولإلحاد  ،ملحدبد ملتد ملهدقدزملهدذلمل  –للد ديديهد  مل  –للد دبدمدبد  مل  –رعس  ملرك دهدمدبدامل د :ملصديدو ملل د دبد ةمل

 ليعس  مل يملكيباملللترزبامللتا  ملهمب ا ملتءممل نياملكيبامللل يو .مل

تدمد د ملللداديدبدامللديداملددهد تملصديدمدبددامل د ملللد داد لدود دوتمل د ملللد ديدو مل د ملتدخداداد تملللد دبدمددبد  ،ملصديدو ملل د دبدد ة،مل

لل ييه  ،مللل   ضب تملولإلحا  ملليطالجملوللط ل  تملوهدمملددهد تمل د مللكد هسدتديدرمل د هسدتديدرمل د ملتدخداداد تمل

لل   ضب تملولل ييه  ملولل بمب  ملوليحبد  ملللداعدبدقداملوتدخدادنملل د دبدوللملوتدخدادنملللد د د ت ملو دجد يملللد دمدزمل

ح لب ملصدجملإصالدملز ل جملللدامدتدودللمل د ملللد دبدمدبد  ملوللد ديديهد  ملوللد  د ضدبد تملولالحاد  ملوبد هد  دجملدزديدو ملصد  د مل د مل

 للوع هامل يملليش ا.

تقا ملللايبامل ق دلتمللل يو ملليه هبامللطي املكيب تملللط ملوللط مللل بط يملولل يو مللل دلصباملوليغدذهدامل

 وي ضمللكق دلتمللايب تملصيو ملل   ه ملوللا اها.

هوهاملز لايباملصادمل يمللملختبرلتملللد ديدمدبدامل دجداد ةملزدسحدااملليهداد ةملوليدولتمللكد دمديدبدامللدتداديد ملللدطدالجمل

وللددطدد لدد دد ت.ملولدد ددا ملللددادديددبدداملإ ددجملإصددالدمل دد  ددجدديددلمل ددؤهدديدديددلمل دد ملللدد دديددو ملليهدد هددبدداملتددسهددبددالملصدد لددبدد مللدديدد ددمددزمل دد مل

للقط صيلمللل   ملول خ ت،ملمم ملتقا مللالهقر دلتملليك دهمباملوملللد ديدمدبداملوتدمد ديملللد د حد ديدلمل ديمللكسد هدمدامل

،ملوتددقددو ملل دد دد  دد دداملزددتددمددو ددزملللدد دداهددامل دديمل3929للدد دد صدديددامل دد مل ددا دداملعضدد هدد مللملدد ددتددمدداملزددمدد ملهددتددولمدد مل دداملد  ددامل

لكر وص تمللل ء باملز لايباملب ا مللهج زمللل دءدواملللد ديدمدبدامللكد دتد د ةملللد ديملتسداد مل د مل دا دامللملد دتدمداملودندامل

لل    ةمللل يمبامللي ء مللل يمي،ملإض ناملإ جملرلمله  كملصادمل يملل  ا تملل خ دهباملتسا مل  ملتمو زملصادمل ديمل

 لكر وص تمللل ء باملز لايبا.

 

 الرؤية

مل، دد مللملدد د لملليكد دهددمديملوللد ددءد ددي،ملوتددقداهدد مللكرددودةمل
ً
ملوإعدديدبددمدبدد 

ً
رلملتددادولملكديددبداملللد دديدو ملللدادديدبدداملللدد لئداةمل دءدديدبدد 

 لل يمباملو ا امللمل تمامل  مللل يو ملليه هبا.

 

 الرسالة

تتم زملده لاملكيبامللل يو مل د ملإصدالدملوتدسهدبدزملكدولددملومد د  لتملدرد  داملعد ددةملصدددجملللدقدبد  ملزدولهد د لد د ملزد د د  ةمل

 ص لباملولكس همامللل  صيامل  ملللن ضاملللت مو امل   زةملز  تي:

 لصتم دملنيس املت يبمباملتش املصدجمللك جمللك م ملزيلملللت  يرمللل قايملولل مد .مل-

 لالهتم  ملز ل ء مللل يميملل   دمل يمل اللملتونيرملرنضزمللإل ا ه تمللل ء با.مل-

 إت حامللل  تمللكتا نئاملليطالجملويصض  ملهبئاملللتادي .مل-

للن وضملز كسؤولباملصدجمللل ءوملللذيمله قجمللتوع د تملوتدطديد د تمل ويملللد دالعداملزدمد ملندأد د ملللدطدالجملورصضد  ململ-

 هبئاملللتادي ملولكوظ يلملولمل تما.
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 األهداف

ليهال مل سدتدوحد ةمل ديملللد داهدامل ديملللدقدبد ملزدمد ملتردمدزملل د د  داملللد ديدمدبدا،ملولكسدؤولدبدامللالهدتدمد صدبدا،ملولالهدتدمد  مللكدند دجد ،ملوحدزمل

لكر الت،ملولك  عر تمللكت  دلا،ملوضم لملل  ودة،ملولحترل ملللذلت.ملو املتطي   ملل دادولمللكدؤهدسداملللد لئداةمللكد دتدمداةمل د ملتداديد مل

 لل يو مل  مللكمي امللل  بباملللس ودهامل،ملنإه  ملن ا ملإ ج:

 لل مزملصدجملتطو  مللك  هجمللتا  ملده   ب باملو  ت  ةملكولم املللتقا ملللا ئزمل  مللل يو مل املللترمييملصدجمللحتب ه تمللمل تما.مل-

تونيرملللبرل جمللل يملتش داملصدددجملتد دمدبداملدو ملللدتدمديديمل داملللدتدرمديديملصدددجمللإلزدالعملولالهدتدقداللملولالزدتداد دملوللدتدءد ديديملللدذلتديملوللد دمدزململ-

 ل  م   .

تددوندديددرملزدديددئدداملللددتدد دديدد ملللددتدد دد صددددد ملللددذيمليشدد ددامللالتادد لملزدديددلملللددطدديدد دداملورصضدد  ملهددبددئدداملللددتدداديدد ملوللددتدد دديدد مللكسددتددمدد مل دداىملل دد ددبدد ةململ-

 وللتطو  ملللوظب ي.

 ضم لملتولن مللإل ا ه تمللكالئماملولك    ةملليت يب ملولل ء مللل يميمللألنرطاملللطالزباملغيرمللك ه با.ململ-

 ل بئاملونر مللل ق نامللل وصبا،ملوللو  مللل بئيملولكسئولباملهءومللمل تماملزيلملللطي املورصض  ملهبئاملللتادي ملولكوظ يل.مل-

 تش بامل ر دماملللطالجملورصض  ملهبئاملللتادي ملولكوظ يلمل  مللينرطامللكا باملوغيرمللك ه بامللمل يباملوللاولبا.مل-

 تء ييملللتطو  مللكستم مليصض  ملهبئاملللتادي ملوللطي املولكوظ يل.مل-

 تش باملز ل جمللل ءوامل ت ادةملللتخاا ت.مل-

.مل-
ً
ملو  ده 

ً
 ت    ملللقادلتمللل ء باملدر   

 إع  املش لك تملوثبقامل املليوه طمللل يمباملوللا  صبامل خا امللمل تمامل.ملململ-

 

 الجهات املمولة للكلية

 هت ملتمو زملليزء امللل يمبامللل يملتقو ملب  ملللايبامل يمل اللملصاةملها تمل  دهباملرهما :مل

 مدينة امللك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية

 مل،ملتدقدو ملزداصد ململ4099.ملرنرئمملص  مللل   ض ؤهساملحاو باملصيمبامللا ملشخابت  مللالصت  د امللكستقيامل ق ه مللل ئي مل اه امل

وتش بامللل ء مللل يميمللدألغد لضملللدتدطد دبدقدبدا،ملوتدودسدبدقملنرد بد تمل دؤهدسد تملو د لمد ملللد دءدواملللد ديدمدبدامل د ملهدذلمللملد د لملزدمد مل

،ملوللت  ولمل املليها ةمللملدخدتدادامللدتدءداهداملليولدو د تملوللسدبد هد تمللكمي امللل  بباملللس ودهاهق  ه مل امل تطي  تملللت مبامل  مل

للوب بامل  مل ج لملللد ديدو ملوللدتدقد دبدامل ديملرهدزملزد د  ملعد صداةملصديدمدبداملتدقد دبدامل دخدا داملللدتد دمدبدامل د مللملد د التملللد دلصدبداملوللاد د صدبدامل

وللت اهوبا،ملولل مزملصدجملتطو  مللل   ه تمللل يمباملللوب باملولهتقط جمللل   ه تمللل  لباملللق ددةمللدتد دمدزملزد كداهد دامل د ملتدطدو د مل

وتطوياملللتق باملل  اه امل خا املللت مدبدامل د مللكدمديد دا،ملوتردتدمدزمللكداهد داملصدددجمل دتدطديد د تملللد دءد ملللد ديدمديملكد ملدخدتدبدرلتملووهد ئدزمل

 لالتا التملو ا ددمللك يو  ت.

 أرامكو السعودية :

 ش مامله ظمله ودهاملصمالعاملت مزمل  مل ج لملتاوباملوت    مللل  طملولك تج تمللل ترومبمب ئبامل.
 

 سابك : ) الشركة السعودية للصناعات األساسية(

ولحاةمل يملللر ك تمللل  كبامللل لئاةمل د مل د د صداملللد دبدمد و د تمللكدتدخداداداملوملللد دالدهدقدبد دبد تمللكد دتد د ةملوليهدمداةملوللد دولدبدمد لتمل

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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 اإلدارة
 

 قسم الطالب 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البريد األلكتروني التحويلة رقم الهاتف الوظيفة

 anajjar@kfu.edu.sa  5585 5855585 عميد الكلية

 vicedean@kfu.edu.sa 5555 5855555 وكيل الكلية للشئون األكاديمية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث 
 العلمي

5855588 5588 malmalki@kfu.edu.sa  

وكيل كلية العلوم للدراسات والتطوير 
 وخدمة المجتمع

5855553 5553  anaim2@kfu.edu.sa 

  balbaqshi@kfu.edu.sa 5585 5855585 مدير مكتب العميد

   maalsunaid@kfu.edu.sa 5453 5855453 سكرتير العميد

 aalahmed@kfu.edu.sa 5425 5855425 سكرتير وكيل الكلية للشئون األكاديمية

سكرتير وكيل الكلية للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

5855425 5425 
aalbajuber@kfu.edu.sa  

سكرتير وكيل كلية العلوم للدراسات 
 والتطوير وخدمة المجتمع

5855445 5445 
aalmusawi@kfu.edu.sa  

 althaqeb@kfu.edu.sa 5425 5855425 ناسخ وسكرتير مجلس الكلية

  physics@kfu.edu.sa 5455 5855455 رئيس قسم الفيزياء

 aaaalismail@kfu.edu.sa  5445 5855445 سكرتير قسم الفيزياء

 chem@kfu.edu.sa 5523 5855555 رئيس قسم الكيمياء

 falshammari@kfu.edu.sa 5555 5855555 سكرتير قسم الكيمياء

  biology@kfu.edu.sa 5542 5855542 رئيس قسم علوم الحياة

  aalabdulathim@kfu.edu.sa 5454 5855454 سكرتير قسم علوم الحياة

  math@kfu.edu.sa 5455 5855455 رئيس قسم الرياضيات واالحصاء

 aalhuball@kfu.edu.sa 5455 5855455 سكرتير قسم الرياضيات

 aziz@kfu.edu.sa 5585 5855585 مدير الشئون اإلدارية  بالكلية

  malbusilan@kfu.edu.sa 5425 5855425 سكرتير الشئون اإلدارية

 ealawas@kfu.edu.sa 5555 5855555 سكرتير الشئون اإلدارية

   5425 5855425 ناسخ الشئون اإلدارية

 aaldughish@kfu.edu.sa 5455 5855455 مدير الشؤون الفنية

 aaljbarh@kfu.edu.sa 5284 5855284 سكرتير مدير الشؤون الفنية

 aalthani@kfu.edu.sa 5455 5855455 االتصاالت اإلدارية 

 aalbadi@kfu.edu.sa 5428 5855428 مسجل الكلية

 فني تشغيل البثوث
5855555 5555 naboanz@kfu.edu.sa  

  5855445 5445 

 الدعم الفني بالكلية
5855455 5455  yalmujaljl@kfu.edu.sa 

5855453 5453   
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 أقسام الطالبات
 

 البريد االلكتروني التحويلة رقم الهاتف الوظيفة اإلدارية

 kaltisan@kfu.edu.sa 5454 5855454 وكيلة الكلية

 nalmuslam@kfu.edu.sa 5452 5855452 منسقة الشؤون اإلدارية

 jalsaltan@kfu.edu.sa 5458 5855458 مديرة مكتب الوكيلة

 lalmarzoog@kfu.edu.sa 5585 5855585 منسقة الشؤون الفنية 

 kalasri@kfu.edu.sa 5454 5855454 سكرتيرة الوكيلة

  galjuhani@kfu.edu.sa 5525 5855525 منسقة الجداول والقاعات الدراسية

 mmalqhatani@kfu.edu.sa 5555 5855555 األنشطة  الطالبية

 malmohis@kfu.edu.sa 5585 5855585 مكتب الخريجين

 reomair@kfu.edu.sa  5455 5855455 الشؤون األكاديمية

 kfu.edu.sa salhulibi@ 8558 5858558 االتصاالت االدارية

 abogbie@kfu.edu.sa  5453 5855453 مسجلة الكلية

 falqhtani@kfu.edu.sa 5528 5855528 مسجلة الكلية

 maljri@kfu.edu.sa 5455 5855455 مسجلة الكلية

 mmalqhatani@kfu.edu.sa 5455 5855455 وحدة التوجيه واالرشاد النفسي

 salaithan@kfu.edu.sa 5545 5855545 منسقة فسم الفيزياء

 nalnagar@kfu.edu.sa 5554 5855554 سكرتيرة الفيزياء

 Walarjan@kfu.edu.sa 5553 5855553 منسقة قسم الكيمياء 

  Salhadi@kfu.edu.sa 5453 5855453 سكرتيرة قسم الكيمياء

  najlaks@kfu.edu.sa 5455 5855455 منسقة قسم علوم الحياة 

  kalabdalkadar@kfu.edu.sa 5585 5855585 سكرتيرة قسم علوم الحياة

  falmukahal@kfu.edu.sa 8355 5858355 منسقة قسم الرياضيات واالحصاء

  aalmubirik@kfu.edu.sa  5555 5855555 سكرتيرة قسم الرياضيات واالحصاء

 hbushaeb@kfu.edu.sa 5558 5855558 مكتبة الكلية

 aalmokahwie@kfu.edu.sa 5552 5855552 54مشرفة مبنى 

  galshrany@kfu.edu.sa 5588 5855588 مسؤولة التصوير

  balrahman@kfu.edu.sa 5455 5855455 العهد والصيانة

 walhaqbani@kfu.edu.sa 5455 5855455 مشرفة )صيانة(

 aalmahbob@kfu.edu.sa 5555 5855555 مراقب مبنى )صيانة(

 hallhilal@kfu.edu.sa 5453 5855453 مساعد فني )تكييف(

  aalshaib@kfu.edu.sa 5553 5855553 فنية تشغيل

  nralyousif@kfu.edu.sa 5553 5855553 كهرباء تيار خفيف

 hbushaeb@kfu.edu.sa 5585 5855585 مسؤولة المكتبة 

  eiaotheemyn@kfu.edu.sa 5555 5855555 الدعم الفني

  ahaleid@kfu.edu.sa 5555 5855555 تمريض

  malasmakh@kfu.edu.sa 8553 5858553 مراسلة
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 سعة القاعات بكلية العلوم                                   سعة المعامل بكلية العلوم                 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقسام الطالب 

 25 52 كيميــــــاء

 25 52 فيزيــــــاء

 25 52 احيـــــــاء

 25 52 معامل االبحاث

 53 5 معامل الحاسب

 54 5 معامل الحاسب

 55 4 معامل الحاسب

 55 5 معامل الحاسب

 58 5 معامل الحاسب

 53 5 معامل الحاسب

 
 أقسام الطالبات 

 

 25 5 كيميـــــــاء

 35 5 كيميـــــــاء

 25 5 فيزيــــــــاء

 35 2 فيزيــــــــاء

 25 8 احيـــــــــــاء

 25 2 معامل الحاسب

 35 5 معامل الحاسب

 25 2 معامل االبحاث

 4 4 معامل االبحاث

 52 4 معامل االبحاث

 35 2 معامل األبحاث 

 اقسام الطالب 
 

 سعتها عدد القاعات م

5 5 28 

2 54 54 

3 5 52 

4 5 84 

5 5 582 

 
 قسام الطالبات بالجامعة ا

 

 سعتها عدد القاعات م

5 4 45 

2 5 55 

3 4 55 

4 5 555 

5 5 525 

5 5 543 

5 5 48 

8 2 544 

5 5 245 

 سعة القاعات والمعامل بكلية العلوم 
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 للابايامللإلدلد املزايبامللل يو مل:

 

 

 

 عميد الكلية

 مجلس الكلية

رئيس قسم 
الرياضيات 
 واالحصاء

رئيس قسم 

 الحياةعلوم 

رئيس قسم 
 الفيزياء

رئيس قسم 
 الكيمياء

 
 األقسام العلمية 

إدارة الشؤون 
 اإلدارية 

إدارة الشؤون 
 الفنية

 
 اللجان 

وكالة الكلية 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

وكالة الكلية 
للشؤون 

 األكاديمية 

وكالة الكلية 
للدراسات 

والتطوير وخدمة 

وكسلة الكلية 
للشؤون األكاديمية 
 واإلدارية للطالبات

المجلس االستشاري 
 للكلية

 مكتب العميد

وحدة التوجيه  
 واإلرشاد 

مكتب 
 الجودة

مكتب 
 التسجيل

وحدة 
التوجيه 
 واالرشاد

منسقة 
الشؤون 

 الفنية

منسقة 
الشؤون 
 االدارية

الدعم الفني 
 والتقني

 العالقات العامة

 الصيانة

االتصاالت 
 االدارية

مكتب 
 التسجيل

لجنة التطوير 
وضمان 
 الجودة

لجنة الخطط 
 الدراسية

لجنة األنشطة 
 الطالبية

لجنة التدريب 
التعاوني 
والشراكة 
 المجتمعية

مستودع المواد 
الكيميائية 

والزجاجية بأقسام 
 الطالبات

لجنة التخطيط 
 االستراتيجي

المعامل 
أقسام —البحثية

 الطالبات

المعامل 
أقسام —التدريسية

 الطالبات

 األرشيف

 أمينة المكتبة

المجلس 
االستشاري 

 لقسم الكيمياء 

منسقة قسم 
الكيمياء 
لشؤون 

منسقة قسم  
علوم الحياة 

لشؤون 

المجلس 
االستشاري 
 لقسم الفيزياء 

المجلس 
االستشاري 
لقسم علوم 

منسقة قسم 
الفيزياء 
لشؤون 

 الصيانة

منسقة قسم 
الرياضيات 
واالحصاء 

لشؤون 

المجلس 
االستشاري لقسم 

الرياضيات 
 واالحصاء

الدعم الفني 
 والتقني

العالقات 
 العامة

 األرشيف

االتصاالت 
 االدارية

لجنة سير 
االختبارات 

 النهائية

المعامل 
 البحثية

لجنة الميزانية 
 والتجهيزات 

مستودع 
المواد 

الكيميائية 
والزجاجي

 أمين مكتبة

لجنة الخريجين 
واإلرشاد 
 الوظيفي

لجنة اختبارات 
المقررات 
المقدمة من 
الدراسات 
 المساندة

 المعامل

لجنة تطوير 
 موقع  الكلية 

لجنة اإلحصاء 
 والمعلومات

لجنة الشؤون 
 األكاديمية

لجنة الدراسات 
العليا والبحث 

 العلمي

لجنة السالمة 
 والمعامل
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 المهام اإلدارية في الكلية

 

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

 لجنه التخطيط االستراتيجي :

للت   ملز    ملللايباملوده لت  ملورهالنا ،ملولعترل ملللت اهزملصدجمللل   املولل ه لاملولالهال ملل   لبا،مللوملز   ملد   مل .5

ملهاهاةمل.مل
ً
 وده لاملولهالن 

 لك له املللاود املل     ملللقوةملوللض فملولملخ ب ملولل  تملليايبا،ملودبطا ملزسهال ملللايبا. .2

 تقاه ملللتو ب تملل مباملللايباملدر لملللتءاه تمللل يملتوله مللل ميباملللت يبمباملولل ء باملول خا بامل  ملللايبا. .3

 وضامل طاملللقرغبزملليايبا،ملو ت د ت  ملوت  بذه . .4

ملولالش ل ملصيأ  مل.مل .5
ً
 وضامل طاملز  باملالصتم دملز ل جملللايبامللملختي امللك دهمب 

 تءاهامللالهتم   تمللل ء باملو س دلل  مل  ملللايبا،ملودبطا ملز  خطمللالهترلتبجبامللل    امل.مل .5

 ت د  ملكزمل  ملهاادمل يملإدلدةملل     املدر لملل خطامللالهترلتبجبامللل    ا،ملومذل مل  ملهاادمل يملإدلدةمل .5

 للتخطبطمللالهترلتبج ملوت مبم ملصدجمللعس  ملللايبامللملختي امل.

 لل مزملصدجملنر ملثق ن ملللتخطبطمللالهترلتبج مللاىمل وسوييملللايبامل.مل .8

 ت د  ملللل  لمللي  ىمللل   املز لايبامل  ملللقب  ملزسدولده ملولدلئ  ملكا  ا ،ملوللتوسبقملنبم ملزيلملللل  لمل لتمللكا  مل .0

 لكرترمامل.

 لجنه الخطط الدراسية :

للددتدد دد  ددفملزدد  ىملللددبددرل ددجملللدد دديددمددبددامل دد ملللددادديددبدداملودهدد اللدد دد ملولهددالنددادد ،ملولعددتددرلحدد تملللددتدد دداهددزملصدددددجملللدد   دداملوللدد هدد لددامل .5

 ولالهال ملل   لبا،مللوملز   ملد   ملوده ل ملولهالن ملهاهاة،ملونق ملالشترلب تملدلبزملل خططملللادلهباملز      امل.مل

   له  مل خ ه تملز ل جملللايبامللملختي ا،ملحس مل تطي  تملهوقمللل مزملولحتب ه ت . .2

 لعترل مللك ه ب تمللالك دهمباملل خ دهباململوللال يبامللتقو  ملل خططملللادلهبامللبرل جملللايبامللملختي ا.مل .3

لعترل ملت  بزملز ل جملهاهاة،ملوب   مل ططا ملللادلهبا،ملوإهق  مللل مزملزبرل جملعد ئدمد مللوملتد داهدزمل دطدطداد ملللدادلهدبدا،مل .4

 حس مل تطي  تملهوقمللل مز،ملوب   ملصدجملهت ئجملتقبب مللكست باهيمل.مل

 لجنه امليزانية والتجهيزات:

ددلهامللحتب ه تمللعس  ملللايبامللملختي املو    يا ملوناولا ملوللتونبقملزبن  ،ملوتقاه ملليولو  ت؛مل يمللهزمللهق م دمل .5

 لنضزملليمييلهبامللك تماةملليايبا.

لعترل ملآلب مللتوزيامل ييلهباملللايباملو خاا ل  ملصدجملليعس  مللملختي امل  ملللايبا،مل امل  لص لمللصالدملللطي امل  ملكزمل .2

 عس ،ملوللتجاييلتمللكتون ةمل  مل    زملليعس  مللملختي ا.

للتو باملز   دةملدص مل خاا تملد ضملليعس  ،مللومل  ضا ملز   ملصدجمل  ملهتون مللل  امل يمل  طب ت،مل يملحب مل .3

 صادمللكق دلتمللكط وحاملوصادملددوها مللك ميباملولحتب ه ل  ملللتاد ببا.

تقبب مللكييلهبامللكقا امل يملإدلدةملل     ا،ملوعب تمل اىملتولنقا مل امل تطي  تملل خططملللادلهبامللألعس  مل .4

لالك دهمبا،ململولالهتم   تمللل ء باملليايبا،ملوتونيرملهت ئجملللتقبب مللل   ملللتطو  ملوضم لملل  ودةملص امللصالدمل

 للادلهباملللذلتباملليايبا.مل



55 

 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 :  الجودة وضمان التطوير لجنه

 حولمل ل  ودة وضم ل للتطو   وصم دة لالك دهمي ولالصتم د ليتقو   للوب با للابئا  ي هااد    كز  ت د   .5

 .  لملختي ا للايبا لعس   صدج وت مبم  ، وللتطو   ل  ودة

 .  لكتطي  ت ب ذل ز لايبا لالك دهمبا ليعس   وت   ف لالك دهمي لالصتم د  تطي  ت صدج للت    .2

 ددله ت له ل   الل  ي(  للذلتي للتقبب )  ز لايبا ول خا با ولل ء با للت يبمبا لل ميبا هودة تقبب  .3

 .  لكست باة ل  ا ت و لألن لد لهتقا ئبا لو  س ب 

 ورصض   ليطي ا للال يبا للاودلت صقا  الل  ي و ل  ، للايبا دل ز ب   وللت   ف ل  ودة ثق ن  نر  .4

 .  ولالدلد يل ولل  بيل للتادي  هبئا

 ،  ق دمل لاز لك  ه ا ز لتو ب ت ول خ وج ، للايبا بي ا هج ي   لل ي(  لكق دمل تقبب )  تق د   ددلها .5

 .  لملختن لالك دهمي للقس  دئي   ا و   عرت  

 .  ت  بذه  و ت د   ولل  بيل للتادي  هبئا يصض   للتاد ببا لالحتب ه ت لتءاها ه و ا  طا لصالد .5

 .  و ت د ت   ل  اد للتادي  هبئا يصض   للت بئا ز ل ج صدج لالش ل  .5

 .  ولمل تما ول     ا للايبا  ستوىمل صدج للتميي لتء يي آلب  لعترل  .8

 ديا لو)  ددلسزي ناز كز زن  ها للايبا    لالك دهمبا ليعس    ا للبرل ج وتق    لكق د، تق    ت  بذ  ت د   .5

 . وللبرل ج لكق دلت تق د   ليعس   ت قاه    لل ي لل مز لودش للن  ئبا للتق د   ولهتال (  ه ويمل

 

 لجنه التدريب التعاوني والشراكة املجتمعية :

 حا مللالحتب ه تمللمل تم باملولل بئبامللل يملتستطبامللعس  ملللايبامللملختي املتقاهما ملليمجتمامل.مل .5

ملك ارملللر لمامللمل تم با. .2
ً
 تقاه مللالدش دلتمللل يمباملولل  باملوللتاد ببامللل ا تملل خ دهباملتءقبق 

تقبب مل اىمل ر دماملرصض  ملهبئاملللتادي مل  ملتقاه ملل خا  تمللمل تم با،ملوعب تمل اىملدض ملل  ا تمللكست باةمل .3

  يملل خا  تمللمل تم بامللل    امل.

ت نب مللل   لب تملللت    باملز لايبا،مل  زملللبو مللك تو ملو و مللكا ا،ملوللتول زمل املل خ  جيلملوت    مللل العامل .4

   ا مل.

 وضامل طاملز  باملكزملص  ملددلسزيمللبرل جملللتاد  ملللت  ونيملز لت  ولمل املل  ا تملل خ دهبامل. .5

للتول زمل املل  ا تملل خ دهباملونت ملع ولتمللتا لمل  ا مل  ملكزمل  ملهءققمل ططملللتاد  ملللت  وني،ملولهال مل .5

 للر لمامللمل تم با.مل

 تقبب ملردل ملللطي املوها تملللتاد  ،ملو     امللك وع تمللل يملت ترضملصميب تملللتاد  ملللت  وني.مل .5
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 دراسة احتياجات سوق العمل: 

 ز الهق  ه ت ل خ  ا لالهتم دلت لصالد  ا لل مز هوقمل الحتب ه ت  تا  يا ددلها د مز للل  ا تقو  .5

  زم ملت ملإهج زل. ن  ئي تق    ولصالد لل ت ئج وتلخبن وتءيبز لالحتب ه ت لادلها لكوهاا

  كزمل م ملهد مل: لل مز  طا ترمز .2

 .لل مز هوقمل ح ها لادلها لكوهاا لالهق  ه ت لصالدململ-ر

 .  للادلها  ي لكست باة ل  ا ت ج_ملتءاها

 .  لل ب ه ت وهما ل  ا ت  ا للتول زمل-هدمل

 .  وللتو ب ت للن  ئبا للتق د   لصالد لل ب ه ت تءيبزمل-د

 : واملعلومات اإلحصاء لجنه

 . للايبا  سيرة توثبق .1

 . صيأ   لالبالع صميبا وتسابز لإلدلد ا، وللق لدلت ز لايبا ل خ  ا للال يبا للت  بذها لليولئ  هما .2

 و ت د   لالل تروني، ل     ا  وعا صدج للتادي  هبئا رصض   و  ء ت ، للايبا   ءا صدج لالش ل  .3

 . وتءاهث   ت  بذه 

 :  وترمز(  ه و يل دي يل) لو ددلسزي ناز كز وتءاهث   زب ه ت ع ص  لنر   .4

    لالك دهمبا ليعس      ل خا ي وللور ط وللترهما وللتسلبف لل يمي للور  زس ودمل لكت يقا لل ب ه ت هما .5

 . لل يمي ولل ء  لل يب  للادله ت لل    وتونيره  زب هبا، هالولمل    ولصالده  للايبا

 لل    وتونيره  ولالدلد يل، ولل  بيل للتادي  هبئا ورصض   للطي ا زإصالد لكت يقا لل ب هبا ل  الولمل لصالد .6

 . ليايبا للتطو   ا ز الحتب ه ت ل بطا  ل  ودة وضم ل للتطو  

 لملختي ا، وليها ة ليغ لض  ت ادة وللا الت ولكا ت  ولملختبرلت ز ك   ز لكت يقا لل ب هبا ل  الولمل لصالد .7

 .للر ل  لطي  ت لك  ه ا للتو ب ت ل ذ    كس صال   ولك   ز للسال ا لل    وتونيره 

 لل يمبا وب ل جا  لالك دهمبا للايبا زسعس    ي  لا  لل ي ل خ دهبا ل  ا ت زسهم   زب هب  هالولمل لصالد .8

 ولنرطت   للل  ا ن  لب ت    ل بطا  لمل تم با، وللر لما للت  وني للتاد   للل  ا وتونير لملختي ا،

 .  لملختي ا

 للادها صدج حاول  وت د   لل يمبا وددهت  لل ضو له  نب  هوضح للتادي  هبئا لصض   دلبز لصالد .5

 .  لل ء با ولهتم   ت  للب  هوتمي للذي وللقس  و ااده 
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 لجنه الدراسات لعليا والبحث العلمي :

توسبقمللصم لملبالجملللادله تمللل يب ،ملولل يملترمز:ملتوسبقملل  اولملللادلسزيملليايبا،ملوتس بزمللكق دلتملول  ذ مل .5

ولإلض نا،ملوللتسهبز،ملولالهقط ع،ملوبيملللقباملولص دت ،ملول     ل،ملوتوسبقملهالولمللال ت  دلت،ملو ت د  ملتسيب مل

لل ت ئج،ملولهتق  لملللطي املل  اد،ملو  له  ملس التملللطي امللكتوعاملتخ ها ،ملولل ن مل  مللالصذلدمللل يملهقا ا مل

 للطي املهنيرملغب ب  ملصيملللادلها،ملزم ملهتولنقمل امللهنم ملل     املولولئءا .مل

 للتوسبقمل املصم دةملللادله تمللل يب مل  ملكزمل  ملهخنمل  ملشؤولملبي امل  حي مللك هستيرملوللامتودلل. .2

 تطو  ملش وطملللق ولملليادله تمللل يب ملو  له ت  . .3

للتوسبقمل املصم دةمللل ء مللل يمي،ملو  لم مللل ءوامل  ملل     املنبم ملهت يقملزإه ل مللل ءواملول  اولملصدجملدص مل .4

 لا مل

 تء ييملرصض  ملهبئاملللتادي ملز لايباملو س صال  ملصدجملتقاه مللكقترح تمللل ء بامللل ا تملللالصماملل خ دهبامل. .5

لل ن مل  مللكقترح تمللل ء بامليصض  ملهبئاملللتادي مللكقا املل م دةمللل ء مللل يمي،ملوللتسمامل يمللل  ملتتولنقمل املململململ .5

 لالهتم   تمللل ء باملل خ  املز لايبا.

لل ن مل  مللكقترح تمللل ء بامللطالجملللادله تمللل يب ،ملوللتسمامل يمل  ه بت  مللل ء باملللسيبما،ملولن  ملتتولنقمل امل .5

 لالهتم   تمللل ء باملل خ  املز لايبا،ملولك ت طاملزء ه مللل يئاملولمل تمامل.مل

 للتوسبقمل امللعس  ملللايبامل  مللهتءالاملز ل جملددله تملصيب ملهاهاة،مللوملتءاه ملللبرل جملللق ئما،مللوملتقو ما مل. .8

تقبب ملليدل مللل ء ي،ملوللور مللل يميمل  ملللايباملوتش ب ام ملوتءاهامل  وع ل م ملولل ء ملصيملللس زمللل  بيامللتذلبزمل .5

 هذلمللك وع ت.

 لل مزملصدجملتس بزملللور مللل يميمل  ملللاود  تمللل يمبامل لتملللتسثيرمللل  يرمل..55

 لالش ل ملصدجمللك مزمللك م يمل  ملللايباملوترغبي ،مل  ملح لملوهودة..55

 س صاةمللك باهيملولك بالتمل  مللالزت  املل جملل      تمللك  وعا؛مللتءقبقمل ستوىملدنبامل يملليدل مللكستق د مل.52

 يصض  ملهبئاملللتادي مل.

 لكس همامل  مل ت د  ملرحوللمل  ت  يملللايبامل  ملل خ دجملو س صال  ..53

 لكس همامل  مللهتقط جملز ح يلمل مييهيملليايبامل..54
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 واملعامل : السالمةلجنه 

 للتوسبقمل  ملزيلملليعس  مللتوحبامل ول   تملليها ةمل لتملليغ لضمللكرترما. .5

للتسمامل يملصا ملت  لدملش ل ملليها ةمللك ميبامللكتون ةمل  مل    زملللايبا،ملوللتوسبقملنبم ملزيلملليعس  ملز هق م دمل .2

 ليها ةمللكتون ةملصدجمل ستوىملللايبا.

 ددلهاملبي  تملش ل ملليها ةمللكقا امل يمللعس  ملللايبامل. .3

 لل مزملصدجملنر ملثق ن مل)ملللسال املروال(مل  ملهمبامل  لنقملللايبامل. .4

 حا ملهمباملليها ةمللك قولاملوغيرمللك قولاملوللتسمامل يمل الحبت  مللي مز،ملو ت د املللاب هاملللالئمامللا . .5

 حا ملللتجاييلتمللك ميباملولكولدمللل بمب ئباملز ك   زملوللتسمامل يملهال املللط قمللكت  امل  ملل   ظ. .5

تقبب مللإل ا هب تمللك ميبا،ملوللتجاييلتمللل يمبا،ملوعب تمل اىملتولنقا مل امل تطي  تملل خططملللادلهبامللألعس  مل .5

 لالك دهمبا،ملولالهتم   تمللل ء باملليايبا،ملوتونيرملهت ئجملللتقبب مللل   ملللتطو  ملوضم لملل  ودةمل.

 للتسمامل يملرلمللعس  ملللايباملتيتي ملز شترلب تملللسال امل  توب ملوولض امل  مل  مزملللقس مل. .8

للتسمامل يملهمبامللإله ل لتملللتءيبيبا،ملوللط لئقمللل يمبامل  توب مل  ملهم  جمل وحال_ملصدجمل ستوىملللايبا_مل

 و وض املنبم ملهد مل:ململململر.ململله ملللتءيبزمللوملللط  قا.

  وعامللك مزملللذيملهيت مل  ملله ل ملللتءيبزمللوملللط  قاملودعمامل.ب.                          

 هدمل.ملليها ةملولكولدمللكستخا امل  ملللتءيبز،مل امل م ملهوصب مللكولدملو خ ب ه .ملململململململململململململململململململململململململململململ

 د.ملو فملليتءيبز،مل امل م مللملخ ب مللكترت امل_ملللملوهات_ملصدجملله ل مل  زملهذلملللتءيبز.ملململململململململململململململململململململململململململململ

 ه.مللالحتب ب تملللالز مللتخ  ه ملإله ل مل  زملهذلملللتءيبز.ملململململململململململململململململململململململململململململ

 و.ملب  قاملتا  فملوللتخينمل يململلكولدمللل بمب ئبامللكستخا املولكولدمللل  تجاملصن  مل.ملململململململململململململململململململململململململململململ

 لجنه الشؤون االكاديمية:

توسبقمللصم لملللرؤولمللالك دهمبامللطي امل  حي مللل ا ل  وت،ملولل يملترمزمل:ملتوسبقملل  اولملللادلسزيملليايبا،مل .5

وتس بزمللكق دلتملول  ذ ملولإلض نا،ملوللتءو ز،ملولالهقط ع،ملوبيملللقباملولص دت ،ملول     لملوللتءو زملوتوسبقمل

هاولمللال ت  دلتمل،ملو ت د  ملتسيب مللل ت ئجملولهتق  لملللطي املل  اد،ملو  له  ملس التملللطي امللكتوعاملتخ ها ،مل

 ولل ن مل  مللالصذلدمللل يملهقا ا ملللطي املهنيرملغب ب  ملصيملللادلها،ملزم ملهتولنقمل امللهنم ملل     املولولئءا .

 ددلهاملللطي  تمللكقا امللل  املدرسلملإص دةمللال ت  دلتمللل ايباملروملللن  ئباملك حيامللل ا لود وتملرومللك هستير. .2

 للتوسبقمل املصم دةملللق ولملوللقس بزمل  ملكزمل  ملهخنملللرؤولمللالك دهمبامللطي امل  حي مللل ا لود وت. .3

لصالدملدلبزملللط ل ملوتءاه  ملدرازملدودي،ملصدجملللململهءتويملل خططملللادلهبامللبرل جملللايباملدرازمل ختا ،مل .4

 ولليولئ ملللال يباملليايبا_ملللملوهاتمل_مل امللكولدمللكت يقاملزالئءاملللادلهباملولال ت  دلتملليم حياملل     با.

 وضاملللب مللتوزياملبي املللايباملصدجملليعس  مللملختي املوتط بقا ملد امل ولنق مل جي ملللايباملصيأ  . .5

 وضاملآلب ملليمس صاةمل  ملدص ملللطي امللكت  رهي،ملودناملللتو ب تمللل يملتت ملحب لا ملل جمل جي ملللايبا. .5

 وضاملآلب ملولض املو  ي  مل  ملمب بامللهتق  لملشاويملللطي ا،ملوتط بقا ملد امل ولنق ملصمباملللايبا. .5

لعترل ملآلب مللتء ييملللتمييملولالزالعمل  ملردل ملللطي ا،ملوت شب مللكتمييهيمل ن  مل  ولئ ملللتمييملصدجمل ستوىملللايبامل .8

 ول     املولمل تمامل.مل
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 : النهائية االختبارات سير تنظيم

 .  لال ت  دلت إله ل  للالز ا للق ص ت لصالد .5

 .  ب   لاللتيل   ي وللتسما وتوزي  ه  لك لع  ت هاولمل وضا .2

 .  ليهئيا وتسيب  لهتال  لإله ل لت ت نب  .3

 ، لل   ا ل خا  ت ، وللسال ا لال ي)  للايبا   دج  ي لال ت  د ل ميبا لكس هاة ل  ا ت  ا للتوسبق .4

 (  ل   ما ، للط با ل خا  ت

 .  لل يو  كيبا  ي للايب ت لاذل لكقا ا لكولد زخاوت لي  ىمل للايب ت  ا للتوسبق .5

 .  لهتن  ا  وضم ل لال ت  دلت صميبا هير حسي  ي للتسما .5

 

 : العامة للمقررات والنهائية الفصلية االختبارات سير تنظيم

 (  زودد روملزالك لهتن  )  للط ل  ت لصالد وحا  ، للايبا لط ل  ت تادت لل ي لل   ا لكق دلت حا  .5

 ( .  لهتن  )  ليهئيا وتسيب  لهتال  إه ل لت لت نب  للتادي  هبئا رصض    ا للتول ز .2

 زودد لل الك هن   ب  ق صي تادت لل ي لكق دلت ل ت  د در ل صم دةملللت يب مللإلل تروني   م   ا للتول ز .3

 . وللن  ئبا لل ايبا

 .  وللن  ئبا لل ايبا لال ت  دلت إله ل  للالز ا للق ص ت لصالد .4

 .  للايبا صمبا ع ز  ي  لالصتم د ب   ولل نا لال ت  دلت صدج ليم لع  ت للتادي  هبئا رصض   ت شب  .5

 .  لكس هاة ل خا  ت   م  ع ز  ي ليايبا للولددة لك لع  ت هالولمل تسيب  .5

 .  وللن  ئبا لل ايبا لال ت  دلت هير حسي  ي للتسما .5

 لملختاا للل  ا صدج لي  ض ب   ولل نا وللن  ئبا لل ايبا لال ت  دلت صي لكتخي  ت للط ل  ت لصذلد لهتال  .8

 . ز لايبا

 . صم دةملللت يب مللالل تروني ع ز  ي للولددة لكالحن ت ددلها .5

 :  الطالبية األنشطة لجنه

 صدج ولالش ل  و ت د ت   وللترنأ با ولل ق نبا ولل   ضبا لل يمبا للطالزبا لي   لب ت ز  با  طا لصالد .5

 .  للايبا دل ز ت  بذه 

 .   ستوله  ز نا للالز ا لكقترح ت وتقاه  رهولصا  زجمبا للطالزبا لينرطا ن  لب ت تقبب  .2

 .  لكبالهبا ولل   دلت لل يمبا ولك  دض ولالهتم صبا لل ق نبا لليق  لت ل مز للتوسبق .3

 .  للطالج شؤول صم دة  ا ز لتوسبق ت  بذه  صدج ولل مز ، وتب أ   للطالزبا لك  ددة تش با .4

 دل ز لي  ىمل لك  با ل  ا ت و ا ، للطالزبا لينرطا هخن    كز    للطالج شؤول صم دة  ا للتوسبق .5

  ل     ا

 . ليايبا لل لئ ة للونود لهتق  ل .5
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 :  الخريجين وحدة لجنه

 .  للس زقا ليصول   خ  جيل زب ه ت ع ص  وصمز ه زق  ه ولت  خم  ز لايبا ل خ  جيل حا  .5

 . للتخ ج د ا   اي ليتول ز آلب  وإهج د ددلسزي ناز لاز ل خ  جيل زب ه ت هما .2

 .  صيأ   حايول لل ي للرا دلت  ي لهت  دل    اى ك  ن  للس زقا ليصول  ل خ  جيل  ا للتول ز .3

 لدد دد   للدد ددي  لإلصددالهدد ت  وضددا   دداللدد    ددي  هددتدد   ل ددخدد  ددجدديددل،   ددا  للددتددول ددز  لددبددتدد   للددادديددبددا   ددوعددا  صدددددج  دلزددط  وضددا .4

  دداى  كدد دد ندد   للردد كدد ت  الهدد   صدد دد و ددي  مددذلدد   لكددؤهددسدد ت  لو  لدديددردد كدد ت  للددتددوظددبددف  زدد ج  مدد ددتدد   ل ددخدد  ددجدديددل

  دي  للد دي  للرد كد ت  و د  د   للدتدخد ج  دد دا  ل دخد  دجديدلمللدايد د   توظبف  إ ا هبا  و      ،   خ  ج ملللايبا  ح هت  

 . لل مز  ج ل    ل خبرة ه قس  زءب  تطو   ز ن   لاي   ل خ  ج ي مز لل لكم ي

 :  الكلية موقع تطوير لجنه

 .  للايبا لعس     مبا(  ولإلهجيييها لل  ببا)  ز ليغتيل للايبا كوعا ولهاتيل لصالد صدج لل مز .5

 .  دود   زا ا لمل توىمل وتءاه (  لهجييييمل_  ص يي)  لالل تروني لكوعا   له   .2

 . ز ليغتيل للايبا يعس   لكق دلت و ءتوىمل للادلهبا ل خطط لددلج .3

 للداديدبدا  صدي  ولكد دبداة  لكدادمدا  لكد ديدو د ت  زاد ند   لل يب    وللادله ت  لل ا لود وت  ك حي ي  للايبا  بي    ل الد .4

 . لكوعا صدج ولددلها 

 صد دا   دند د   لالهدتد د دة  هدتد   لدادى(    ندوتدوغد لندبدا   دودمل)    و دالند   لهداد ة  ل ا هبد ت،   ي  للايبا  لاى     توثبق .5

 . للي و 

 .  ستم  دراز وتءاهث   لكوعا صدج ليايبا لملختي ا لينرطا لظا د .5

 وليزدءد ا  للدذلتدبدا  وللسديدرة  صد د و دند د   زدإددلج  للشخدادبدا  للتادي   هبئا  رصض     ولعا  ل ج  للساز  للو ولمل .5

 . لل يمبا

 شروط القبول بالكلية:

 

 91عس مللل يو ملللط ب باملزوس املالملتقزملصيمل –ل  اولملصدجملشا دةمللل  هو امللل   امل.% 

 .  ل  يوتملال ت  دلتمللك م ملللوبنيملليقب تملوللتقو 

 مل يملددهاملل تد د دملللدقدادلتمل29%مل يمللك الملللترلمميمللرا دةمللل  هو امللل   املو29رلملتاولملللوس امللكوزوهامل%

 %مل يملددهامللال ت  دملللتءابد .19ومل

 ملورصدجملليا ولمل  مللك  ضياملصدجملللق ول.99رلملهءازمللكتقا ملصدجملنس امل وزوهامل% 

 رالملهاولملعامل ضزةملصددجملشداد دةملللد د هدو داملللد د  داملرومل د يد د دلداد مل داةملتد  داملصديمل دمد ملهد دولتمل،ملو دجدوزململد ديد مل

 ل      مللالهتث   مل يملهذلملللر طملإ لملتون تملره  جمل ق  ا.

 .حضودملل ت  دملتءاهامل ستوىمللليغامللالهجيييها 

 هملز ليغامللالهجيييهاملوتط قملللايباملش طمللهتب زملللس املللتءضيرها.4119-4120زارتملللادلهامل يملص  مل 

 ل  اولملصدجمل ولنقاملهاامللل مزملليت  غملليادلهاملولالهتن  ملب  ،ملإ لملك لمللكتدقدا مل دوظدفمل د ملرحداملللدقدطد صد تمل

 ل  او باملروملل خ  ا.

 . رلمليستو  ملريملش وطملر  ىملهءاده مل جي ملل     املوت ييملوعمملللتقاه 
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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 نظام الدراسة: 

 تقا ملللايبامل ق دلل  ملصدجملناولملددلهدبدامل دتدتد دد داملحسد مل د ملوددمل د ملل دخدطداملللدادلهدبدا،مل داملتدطد دبدقملكد نداملللدقدولصدامل

 ولإله ل لتملليك دهمباملولل ن  بامللي  ىملللولددةمل  ملالئءاملللادلهاملولال ت  دلتملليم حياملل     بامل.

 تسيرملللادلهامل  ملللايباملصدجملهن  مللكستو  تملوتتاولملللادلهاملنأ  مل يملثم هبامل ستو  ت.مل 

 مل.
ً
ملددلهب 

ً
  اةمللكستوىملللادلسزيملناال

 مليحا  مللالهتق لمل يمل ستوىملإ جملآ  .مل
ً
 هتادجملللط ل مل  ملللادلهاملولل ج  مل  مل ق دلتمللكستو  تملللادلهباملونق 

 يس زملللط ل مللكق دلتملللادلهباملللد دتدروهدبد ملصددد ملهدند  مل)للد د هد (ملبد دقد مل د داولملللدتدقدو د ملللد  دنديمللدلد د  د داملوللديدولئد مل

 وليهنمامللك ي املصيملصم دةملللق ولملوللقس بزملصد مل وعاملل     امللالل تروني.مل

 هت ملتس بزمللكق دلتملزم ملهضميملليط ل ملل  املليدنىمل يمللل   ملللادلسزيمل  ملكزملنازملصدجملرلملت ل جمللل ق طملل تبا:مل 

 صا ملللت  دضمل  ملل  اولملللادلسزيمل.مل .1

 لهقب   مللكتطي  تملللس زقاملليمق دملرومللكق دلتمللك لدملتس بيا .مل .2

 

 املواظبة بالدراسة :

 صدجملللط ل مللك تن ملحضودمللمل  ض لتملوللادوتمللل ميباملو ءد  مل ديملد دولمللال دتد د دملللدند د ئديملندأد د ملإ لملعديدمملنسد داململ

%(مل يمللمل  ض لتملوللادوتمللل ميبامللملد دادةمللدادزمل دقد دمل داللملللد دادزملللدادلسدزدي،ملويد داملللدطد لد مل91حضودلملصيمل)

 (.DNللذيملح  مل يملد ولمللال ت  دملدسب ملللغب جملدله  مل  مللكق د،ملو   املل ملتقاه مل ء و مل) (مل)

 هجوزململ ي ملللايباملرومل يمله وض ملدناملل     لملوللسم  ملليط ل ملزا ولمللال ت  دملش  طاملرلملهدقدا ملللدطد لد ملصدذدلململ

 هق ي مللمل ي .

 للط ل ملللذيملهتغب ملصيمللال ت  دملللن  ئيملتاولملددهت مل   لمل  مل ل مللال ت  د،ملو ءدسد ملتدقداهد لمل د مل لد مللكدقد دملصدددجململ

 ره تملدده تملليصم لمللل ايبامللل يملحازملصيأ  .

 إ لملل ملهتم يملللط ل مل يملحضودمللال ت  دملللن  ئيمل  ملريمل يمل ولدمللل ازملل ذدملعا يمله زململد ديد ملللداديدبدا،مل د ملحد التمل

للض ودةملللقاوى،ملع ولملصذدلملوللسم  ملزإصط ئ ملل ت  دلملزاهالمل اللمل اةملالملتدتدجد وزملند د هداملللد دادزملللدادلسدزديملللدتد  د مل

 وي طىملللتقاه ملللذيملهءازملصيب ملد املردلئ مللال ت  دمللل اهز.

 

 التأجيل واالعتذار و االنقطاع عن الدراسة 

 هدجددوزمللدديددطدد لد ملللددتددقددا ملزدطدديدد ملتددسهددبددزملللددادلهددامللدد ددذدملهددقدد دديدد مل ددجديدد ملللددادديددبداملصدددددجملرالملتددتدجدد وزمل دداةملللددتدسهددبددزملنادديدديددلمل

ددلهبيلمل تت لبيلملروملثالثاملناولملددلهبداملغديدرمل دتدتد لدبداملمدءداملرعيدزدةملبدبديداملزدقد ئد مل د ملل د د  د داملثد ملهدطدوىملعدبدالملدد دامل

 ل ،ملو جوزململ ي ملل     امل  ملح لملللض ودةمللالهتث   مل يمل لد ،ملوملالملتدءدقدسد مل داةملللدتدسهدبدزملضدمديمللكداةملللدالز دامل

 إلن   مل تطي  تملللتخ ج.
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 هجوزملليط ل مللالصتذلدملصيمللالهتم لدمل  ملددلهداملنادزملددلسدزديملدولملرلمليد داملدلهد د ملإ لملتدقدا ملدد دذدمل دقد دولململد ديد مل

(ملوملWللايبامل اللمللكاةمللل يملتءاده مللولئ ملورهنماملصم دةملللق ولملوللقس بزملز لايباملو   املليدطد لد ملتدقداهد مل)ع(مل)

ويشترط موافقة ولي أمر الطططبلطعطة  ط ط  ه ولت(،ململ1هءقس ملهذلمللل ازمل يمللكاةملللالز املإلن   مل تطي  تملللتخ جمل)مل

 تقا ا مللالصتذلدملصيمللالهتم لدمل  ملللادلهاملروملللتسهبز.

 إ لمللهقطاملللط ل ملصيملللادلهامل اةملنازملددلسزيملدولملبي ملللتسهبزملهطوىملعبالمل يملل     ا،ملومل ي ملل د د  د دامل

ملصيملللدادلهدامللديد دادولملللد ديملهدادهداد مل
ً
بيملعباملللط ل ملإ لمللهقطاملصيملللادلهاملكاةملرعزمل،ملوالملي تبرملللط ل مل  قط  

مل  مله   املر  ىمل.
ً
 زلئ ل

 إعادة قيد الطالب للدراسة 

 -هم يملليط ل مللكطويملعبال)مللك قطاملصيملللادلها(ملللتقا ملزطي ملإص دةملعبالملز عم ملوس ي ملع زمللالهقدطد عملوندقململ

 للضولزطملل تبامل:

 -رلملهتقا ملزطي ملإص دةملللقبامل اللملردي املناولملددلهبامل يملت د  ملبيملللقبا.مل 

 -رلملهولنقمل جي ملللايباملصدجملإص دةملعباملللط ل .مل 

 -إ لمل ضزةملصدددجملبديملعدبداملللدطد لد ملرديد داملنادولملددلهدبداملندسمد درملند دإ داد هد ملللدتدقدا مللدلد د  د داملبد لد د مل سدتدجدالملدولململ

لل هوعملإ جملس ي ملللادلسزيملللس زقملصدجملرلملت ط قملصيب ملك ناملش وطملللق ولمللك ي امل د ملحدبد د ،ملوململد ديد ملل د د  د دامل

 لالهتث   مل يمل ل ملونق مللضولزطملهااده مللمل ي .

 -لالهتث   مل يمل ل . –  ملح لاملللض ودةمل –الملهجوزملإص دةملعباملللط ل ملرم رمل يمل  ةملولحاة،ملومل ي ملل     اململ 

 . الملهجوزملإص دةملعباملللط ل مللكطويملعبالملإ لملك لمل  اوالملرك دهمب 

 هجوزملإص دةملعباملللط ل مللكوس  مل يملل     املزءب ملهت ملدناملبي  ملل  مل جي ملللايبامللادلهاملل ا هباملصودت مل

ليادلهاملل لملك لمله  كملهب مل ق ا،ملصدجملرلملالملهاولمل  ذدلملرك دهمب ملي  ملنازملددتملنب ملول ملهمضزيملصدجمللنس  ز مل

  يملل     املرم رمل يملنايبيلملددلهبيلملمءامللعيزة.

 .الملهجوزملإصط  ملتسهبزمللومللصتذلدملد املإص دةملعباملللط ل ملليادلهامللي ازملللادلسزيملللذيملت ملنب ملإص دةملعبال 

 -الملهجوزملإص دةملعباملللط ل ملللدذيملنادزمل ديملل د د  د دامليهد د جملتد ديدبدمدبداملروملتدسدهدبدبدا،ملروملللدذيملنادزمل ديملهد  د داململ

ر  ىمليه  جملتسدهببا،ملوملإ لمللتضحملد املإص دةملعبالملره مله قملناي ملك زملهذلملليه  جملنب املعبالمل يغدجمل ديملتد د د مل

 إص دةملللقبا.

 

 لتخرج ا

هتخ جملللط ل ملد امللهت   مل تطي  تملللتخ جملز ج  ملحس ملل خطاملللادلهبا،ملصدجملرالملهقدزمل د دالد ملللدتدرلمدمديملصديمل دقد دولمل

تدءداهدامل دقد دلتمل د د هد داملهدادهداد ملللدطد لد مللد ندامل د دالد ململ-ز   ملصدجملتو دبدامل دجديد ملللدقدسد مللملدخدتدنململ-ومل ي ملللايبامل

 للترلمميملو ل مل  ملح لاملهج ح مل  مللكق دلتملودهوب مل  مللك المل.
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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 الفصل من الجامعة 

 ه ازملللط ل مل يملل     امل  ملل   التملل تبامل:-

 (ملوملد ديد ملل د د  د دامل1 ديململ3.9إ لملحازملصدجملثالثاملإهذلدلتمل تت لباملصدجملليم رملالهخ  ضمل  ال ملللدتدرلمدمديملصديمل)

 ز   ملصدجملتو بامل جي ملللايباملإصط  ملن  املدلد املكيملهم   ملدنامل  ال ملللترلمميملزادلهت ملليمق دلتمللكت حا.

 إ لملل مله  ملللط ل مل تطي  تملللتخ جمل اللمل اةملرعا ه مل)هافمللكاةمللكق دةمللتخ ه ملصالوةملصدجمل اةملللدبدرهد  دج( مل

ومل ي ملل     املإصط  ملن  امللهتث  ئباملليط ل ملإلن   مل تطي  تملللتخ جملزدءداملرعيدزدةملالملهدتدجد وزملضد دفمللكداةمل

 لي يبامللمل ادةملليتخ ج.

 هجوزملليمجي ملل     امل  ملل   التمللالهتث  ئبامل     املروض عملللطالجملللذهيملت دطد دقملصديدأد د ملرحداد  ملللد دقد تديدلململ

 للس زقتيلملإلصط ئ  ملن  امللهتث  ئباملالملتتج وزملناييلملددلهبيلملصدجملليم ر.

 

 التحويل إلى كلية العلوم من كلية أخرى خارج جامعة امللك فيصل

 هجوزملع ولملتءو زملللط ل مل يمل  دجملل     املونقملللضولزطملل تبا:

 رلملهاولملللط ل ملعاملددتمل  ملكيباملرومله   امل  تر ملب  .مل-رمل

 لهتب زملللس املللتءضيرهاملروملرلملتاولمللغاملللادلهامل  ملل     امللمل ولمل ن  مل  مللليغامللالهجيييها.مل-ج

رلملهاولملعاملر ضزةملناييلملددلهبيلملصدجملليعزمل  ملل     امللل يمله غ ملللتءو زمل ن  ملصدجملرالملتقزملصادملللوحالتململ-ج

(ملوحاة،ملورلملالملتقزملهت ئج مل  مللكولدمللل يملهيت مللحقس ب  ملل ملد امل31للادلهبامللكس يامل  ملس ي ملللادلسزيملصيمل)

 مل)C(مل.ململللتءو زملصيملهبا

ملرك دهمب ملرومل طويملعبالمل يملل     امللمل ولمل ن  .مل-دمل
ً
رالملهاولمل  قط  ملصيملللادلهاملرومل  اوال  

(مل،ملورلملهادتملللط ل مل  مل1.99(مل يمل)3.19(ملرومل)1.99(مل يمل)2.99ا(ملرلملالملهقزمل  ال ملللترلمميملص املللتءو زملصيمل)ه

 %مل يمل تطي  تملللتخ جملومل ي ملللايبامللالهتث   مل يمل ل .99ه   امللكي ملنبازمل  الملهقزملصيمل

رلملهقا ملبي ملللتءو زململلل تروهب ملع زملزا مللل ازملللادلسزيملللذيمله غ ملللتءو زملإلب ملزخمساملره زباملصدجململ-و

 ليعز.

هقو مل جي ملللايباملزم  دلامللكق دلتمللل يملددها ملللط ل مل  دجملل     املز  ً ملصدجملتدو دبداملليعسد  ملللد ديملتدقدا ملهدذلمل

لكدقدد دلت،ملوتدد دبددممل دد ملللسدد دزملليكد دهددمديمللدديدطدد لد مللكدقدد دلتملللدد ديملتدمددممل دد د دلددتدد د مللد ،ملوالملتددا دزمل د مللحدقددسد جمل د ددالدد مل

 للترلممي.

 لك نق تمللكطيوباملص املتقاه ملبي ملللتءو زمل يمل  دجملل     ا:

 .:ت  ئاملهمو جملبي ملللتءو زمللل تروهب مل امللدن قملكزمل ي 

 .ودةمل يملللرا دةمللل  هو ا  

 .للس زملليك دهمي 

 .  و فمللكق دلتمللل يمله قملددلهت  مل  ملل     امللك لدملللتءو زمل ن 

 .ودةمل يملزط عاملللاو املللوب بامل  

 .ريمل سق التملر  ىمليص  جملللن و مللالهتم صباملول   التمللإلنس هبا 
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 التحويل إلى كلية العلوم من كلية أخرى داخل جامعة امللك فيصل

ملليضولزطملللت لبا:
ً
 هجوزململ ي ملللايبامللكولنقاملصدجملبي  تملللتءو زمل يملكيب تملر  ىملدل زملل     املونق 

 .ململ3.91ر(ملللملهجت زملللط ل ملللس املللتءضيرهاملزم الملالملهقزملصيمل

ملصيملللادلهامل يملللايبامللل يمله غ ملللتءو زمل ن  .
ً
 ج(ملرلملالملهاولمل  قط  

هد(ململرلملهقا ملبي ملللتءو زململلل تروهب ملع زملزا مللل ازملللادلسزيملللذيمله غ ملللتءو زملإلب ملزخمساملره زباملصدجمل

 ليعز.

 هد(ملريملش وطملر  ىملهءاده مل جي ملللايبا.

 .مليسم ملز لتءو زملزيلملكيب تملل     املك ةملولحاةملببيامل اةملللادلهاملل     با 

 ت بممل  ملللس زملليك دهميملليط ل مللمل ولمل يملكيباملإ جملآ  يملهمبامللكولدمللل يمله قملل ملددلهت  ،ملويرمزمل ل مل

  للتقاه لتملولك االتمللل ايباملوللترلممباملبوللملددلهت مل  ملل     ا.

 

 لك نق تمللكطيوباملص املتقاه ملبي ملللتءو زمل يملدل زملل     امل:

 .ت  ئاملهمو جملبي ملللتءو زمل 

 .ودةمل يملللرا دةمللل  هو ا  

 .للس زملليك دهمي 

 .ودةمل يملزط عاملللاو املللوب بامل  

مل ي ملللايبامللالهتث   ملص املللتءو زمل يمله   املإ جملر  ى،ملرومل يملكيباملإ جملر  ىملللط ل  تمل ولتملللن و ململ

 لالهتث  ئباملصدجملرلمله ل جمل  مل ل ملللضولزطملللت لبا:

مل  مله   ت  ملروملكيبت  .
ً
ملددلهب 

ً
 ر(ملرلملتاولملعاملرن مملللط ل املناال

مله بمملل   لامللإلنس هباملو ا لمللإلع  املل  اهاملول   هاملإ جمللالهتق لملد امل
ً
ملدهمب 

ً
ج(ملرلملت نقملزطيب  مل سق ال

  هقزملو  مللي  مل  دجمل ق ملللادلها(. –تق صاملو  مللي  مل –لل ولجمل –للطالقمل –  زمل)ملون ةملو  مللي  مل للق ولمل

  

 للتءو زملزيلملليعس  مللل يمباملدل زملكيبامللل يو .

 هجوزملليط ل ملد امل ولنقاملصمباملللايباملللتءو زمل يملتخانملإ جملآ  ملدل زملللايباملونقملضولزطملهض ا مل

  جي ملل     ا.

 ت بممل  ملللس زملليك دهميملليط ل مللمل ولملهمبامللكولدمللل يمله قملل ملددلهت  مل،ملو ل مليرمزملللتقاه لتمل

 ولك االتمللل ايباملوللترلممبامل.

 هت ملللتءو زملزيلملرعس  ملللايباملحس ملإ ا هباملللقس مللكطيوجملللتءو زملإلب ملو ل ملد امللهقب   ملللر وطمل

 للت لبا:مل

(مله صامل يملللبره  جملتتضميمللكق دلتملليه هبامللكرترمامل  ملللس املليو جمل يملل خطامل31رلمله هيملللط ل ملصادمل)مل-ر

 للادلهبا.

  ولنقامل   املللرؤولملليك دهمبامللملختااملز لايبا.مل-ج

 هاولملللتءو زملك ةملولحاةملببيامل اةملللادلهاملل     با.مل-ج
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 لك نق تمللكطيوباملص املتقاه ملبي ملللتءو زمل يملدل زملل     امل:

 .ت  ئاملهمو جملبي ملللتءو زمل 

 .ودةمل يملللرا دةمللل  هو ا  

 .للس زملليك دهمي 

 .ودةمل يملزط عاملللاو املللوب بامل  

 

 الطالب الزائر :

وهو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليهيهيا دون تيحيوييليه  

 للضوابط اآلتية:
ً
 ملوتعادل له املواد التي درسها وفقا

 .ملصدجملللادلها
ً
  ولنقاملللايبامللل يملهادتملنأ  مل س ق 

 .  رلملتاولملللادلهامل  ملكيباملرومله   امل  تر ملب 

 مل دد مل دد دد دلتدد مليحددامللكددقدد دلتملللدد دديمل)
ً
ملرومل) ددادد نددئدد 

ً
رلملهدداددولمللكددقدد دملللددذيملهددادهدد ملللددطدد لدد مل دد دجملل دد دد  دد ددامل دد دد دال

 تتضمن  مل تطي  تملللتخ ج.

 يرترطملك  دلامللكق دلتمللل يملتممملددلهت  ملز ن  مللل لئ مل  دجملل     داملرلملهدجدتد زمللكدقد دململوبدتدقداهد ملالملهدقدزملصديمل

 هبا.

 الملتءقس مل  االتمللكق دلتمللل يملتت مل د د دلدتد د مللديدطد لد ملللد لئد مل ديملل د د  د دامللي د ىملضدمديمل د دالد ملللدتدرلمدمدي،مل

 وت بممللكق دلتمل  ملس ي ملليك دهمي.

 الملهءقملليط ل ملللادلهاملز ن  ملزلئ ملرم رمل يملناييلملددلهبيدلملزدءدبد ملالملهدتدجد وزمل دجدمدوعململللدوحدالتملللدادلهدبدامل

 %مل يمل جموعملللوحالتملللالز املليتخ ج.29لل يملهم يمللحقس ب  مل يمل  دجملل     امل

 .رلملهاولملللط ل ملرههةملناييلملددلهبيلملصدجملليعزملع زململتقاه ملبي ملللادلهاملز ن  ملزلئ مل  دجملل     ا 

 

 ضوابط االختبارات بالكلية

 

 د ولمللال ت  دملز ل ط عاملل     باملليط ل ملولاللتيل ملز ل يمللل همي.مل 

 الملهددجددوزمللديددطدد لدد ملد ددولمللال ددتد دد دملللددندد د ئدديملددد دامل ضددزدديملهاددفملهدد صدامل دديملزددالهدتدد ،ملمددمد ملالمليسددمد مللدد ملزد  ددخدد وجمل دديمل

 لال ت  دملع زمل ضزيملهافملز يمللال ت  د.

 للغشمل  مللال ت  دملروملللر وعملنب ملو خ ل املللت يدبدمد تملوعدولصداملإهد ل مللال دتد د دملر دودمليد د عد ملصديدأد د ملللدطد لد ملوندقمل

 الئءاملتسده ملللطالجمللل يملهااده مل جي ملل     ا.

 ليط ل ملللذيمله غ مل  ملإص دةملتص ب ملودعاملإه زامللال ت  دملرلملهقا ملبي ملزذل ملإ جملصمبداملللداديدبداملرومل ديملهد دوضد مل

  اللملره وصيلمل يملت د  ملإصاللمللل قبجا.
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 لحض دملهمباملليدولتملللالز املولكسموحامليدل مللال تء لملك يعال ملول لاملل  د هد داملوهدءدوهدمد ،ملوالمليسدمد ملزدتدالولمل

 .رومللهت  دةملهذلملليدولتملرث   مللال تء ل

 دد ملحدد لملللسددمدد  ملزدد هددتددخددال ملل لدداملل دد دد هدد ددا،ملنددإلمللدديددطدد لدد ملإهدد ل ملل دد ددسدد زدد تملصددبددرملل لدداملل دد دد هدد دداملولدديدد ملصددبددرمل 

 .تط بق تملل   ه امللكوهودةمل  ملللس ص تملروملل  ولالتملروملريملها زملآ  

 لاللتيل ملز لااو ملرث   ملل  يوتمللدال دتدءد لملولالزدتد د دملللدتد  ملعد دزملورثد د  مللال دتدءد لملصديمللالهدخد لطمل د ملريملصدمدزمل د د  د مل

 لألص ل ملليك دهمبا،ملولي العبا.

 صا ملحب زةملليها ةمللالل تروهباملك   وللملوللس ص تمللإلل تروهباملوهءوه ملرث   ملل  يوتمللال تء ل،ملوحدبد زلد د ململيد دامل

،ملحد دةملوإلمللد ملهد ديملحدبد زلد د مل"للر وعمل  ملللدغدش"مل خ ل امل   ءامللت يبم تمللال ت  دملو  ادجملصدجملرعزملتقاه ملتءم

 .زقاامل ء ولاملللغش
 

 اإلرشاد األكاديمي والنشاط الطالبي

مل  مللل ن  ملللت يبميملحب ملره مل املزالهاملللتء قملللطالجملز يعس  مللل يمباملز لاديدبدامل
ً
ملره هب 

ً
هم زمللإلدش دملليك دهميملدم  

 هت ملتوزي ا ملصدجمللك شاهيملليك دهمبيلمل يملرصض  ملهبئاملللتادي ملكزملصدجملحس ملتخاا .

 

 أهداف اإلرشاد األكاديمي :

 ت    ملح مللالهتم  ملإ جمللكؤهساملللت يبمباملص املللط ل ملوللت بفمل امللل يئاملل     با.مل 

 امللكر التملللطالزباملوليك دهمباملوللسيومباملولالهتم صبامللل يملتؤث ملصدجملللتءابزمللل يميملولل   يمللاي  .مل      

 لالهت  دةمل يمل برلتملرصض  ملهبئاملللتادي مل  مل سد صداةملللدطد لد ملصدددجملزديدودةملرهدالند ملولتدخد  ملللدقد لدلتمللكد د هد داململ

 ولكسئولامللكت يقاملزمستق ي مللكنهيملولل يمي.

 لل بطملزيلملللاص ملللطالييملو   هيرملل  ودة.مل 

 . لكس همامل  ملتاو يملشخاباملللط ل ملل      ملصدجملره مل يمللل قباةملللص بءاملوللسيوكملللسيب 

 

 مهام املرشد األكاديمي 

 .ت   فملللط ل مللكستجاملز ن  مللكق دلت 

 . ز   ملصالعاملبب امل املللط ل ملولل مزملصدجملتقاه مللل ولملولكس صاةملل 

 . ت د املللس زملليك دهميملليط ل  

 . س صاةملللط ل ملصدجملللسيرملونقملل خطاملللادلهبامللك اةمل يملع زملللقس مل يمل اللمللالدش دمللالل ترونيملليط ل  

 .  هماملللط ل ملزم يو  تملدعبقاملصيملهب ه تمللكؤهساملورهنمت  ملوعولهبن  ملوإ ا هب ل 

 .لع املو   عرامللكولضبامللل يملتخنملتقا ملللط ل ملليك دهمي   

 . هوضحملليط ل مل  او ملللس ص تمللك تبباملورهمباملللتول زمل املره تذت 

 .) ي امل يفمللإلدش دملليك دهميملليط ل مل) املللتسمامل يملللس ص تمللكس ياملليط ل 
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 حسابات المعدل الفصلي والتراكمي حسب القواعد التنفيذية لجامعة الملك فيصل
 

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

Value 
)English( 

Value 
)Arabic( 

Points 
)out of 5( 

Grade Range Symbol 
)English( 

Symbol 
)Arabic( 

Exceptional 55-555 5.55 ممتاز مرتفع +A +أ 

Excellent 55-55 4.55 ممتاز A أ 

Superior 55-85 4.55 جيد جداً مرتفع +B +ب 

Very Good  ً85-85 4.55 جيد جدا B ب 

Above Average 85-55 3.55 جيد مرتفع +C +ج 

Good 55-55 3.55 جيد C ج 

Pass-High 55-55 2.55 مقبول مرتفع +D +د 

Pass 55-55 2.55 مقبول D د 

Fail 5.55 راسب less than 55 F هـ 

In-Progress مستمر -- -- IP م 

In-Complete غير مكتمل -- -- IC ل 

Denial 5.55 محروم -- ND ح 

No grade-Pass 55 -- ناجح دون درجة and more NP ن د 

No grade-Fail راسب دون درجة -- Less than 55 NF هـ د 

Withdrawn منسحب بعذر --   W ع 
     

 حساب النقاط لكل مادة :

 عدد ساعات المادة  X  النقاط =  النقاط الممثلة لتقدير المادة                      

 
 

 
 
 
 
 

 مثال :

 +Aثقافة إسالمية )ساعتان( 

 نقاط 5x  2  =55النقاط = 

 مثال آخر :

 Cتذوق أدبي )ساعتان( 

 نقاط x 2  =5 3النقاط = 

 . هجب ملصيمللالهت س دلتملو  ح ملز   دةملللط ل 

 ) مل  يس تمللإلدش دملليك دهمي.)ملونقمللل م  جمللملخااامللذل
ً
 ه ن ملهاوال

 .  ملوتوهأ
ً
 إدش دملللط ل مللكتس  ملددلهب 

 .دص هاملللطالجمللكت وعيل 

 .تقاه مللل ولملولكرودةملليطالجمللكت  رهي 

 . تش باملللطالجملليمر دمامل  مللينرطاملللال  باملدل زملل     املو  دها 

 . هقو مللك شاملزمت د املإهج زلتملللط ل 
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 حساب المعدل الفصلي والتراكمي
 

 الفصل الدراسي األول :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5=    ——————=   معدل الفصل األول   
 
 

 الفصل الدراسي الثاني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——الثدداني =  معدددددددل الفددددددصل 
————-   =3.55 

 
 

 3.54=      —————————المعدل التراكمي = 

  

 :الحصول على مرتبة الشرف 

 (ملص املللتخ ج.1.99(مل يمل)1.99(ملإ جمل)1.91تم  مل  ت املللر  ملليو جملليط ل ملل    زملصدجمل  الملت لمميمل يمل)مل 

 (ملصد دامل1.99(مل دي)1.91(ململإ دجملرعدزمل ديمل)1.31تم  مل د تد داملللرد  ملللد د هدبدامللديدطد لد ملل د د  دزملصدددجمل د دالملتد لمدمديمل ديمل)مل

 للتخ ج.

 :يرترطمللل اولملصدجمل  ت املللر  ملليو جملرومللل  هبامل 

 رالملهاولملللط ل ملعاملده مل  مل ق دملدده مل  ملل     املرومل  مله   املر  ى. .4

رلملهاولملللط ل ملعاملرممزمل تطي  تملللتخ جمل  مل الملرعا ه مل توهطمللكاةملزيلملل  املليدنىملول  املليعيزدةمللديد دقد  مل د ململ .3

 كيبت .

 .%مل يمل تطي  تملللتخ ج19رلملهاولملللط ل ملعاملددتمل  ملل     امللل يملهيتخ جمل ن  مل  الملهقزملصيمل .3

 النقاط هجائية نهائية الساعات اسم المقرر رقم المقرر

 5 ج 53 2 تذوق أدبي 5252532

 52 ج 53 4 (2كيمياء عامة ) 5855555

 55 ب 85 4 (5كيمياء عضوية ) 5855552

 55.5 ج+ 55 3 (5تفاضل وتكامل ) 5855555

 5 ب+ 85 2 مقدمة في اإلحصاء 5855255

 53.5 ---- ---- 55 ------------- المجموع

 53.5مجموع النقاط   
 

 55مجموع الساعات 

 ( 53.5+   53مجموع النقاط  )  
 

 (  55+  55مجموع الساعات ) 

 النقاط هجائية نهائية الساعات اسم المقرر رقم المقرر

 5.5 م 55 2 الصحة واللياقة 5235555

 55 د+ 55 4 (5كيمياء عامة ) 5855555

 55 ب 85 4 5فبزياء عامه  5854555

 54 ج+ 55 4 احياء عامه  5855555

 53.5 ب+ 85 3 رياضيات عامه 5855553

 53 ---- ---- 55 ------------- المجموع

 53مجموع النقاط   
 

 55مجموع الساعات 



 جدول املستويات

 القسم
 المستوي )من/إلي( ساعة

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 525-555 554-55 58-83 82-55 55-55 55-34 33-58 55-5 علوم الحياة

 535-555 555-555 55-84 83-55 55-55 55-34 33-58 55-5 كيمياء

 525-555 555-555 555-84 83-58 55-52 55-34 33-58 55-5 رياضيات

 525-555 554-555 55-84 83-55 55-55 45-33 33-58 55-5 فيزياء

 يسم ملليط ل ملزادلهامل ق دلتملإض نباملزءب :

 رلملهاولمللكق دملضميملل خطاملللادلهباملليط ل ملو  مللكستويملللادلسزيملللذيملهؤهي ملليقس بزملنب .

 رلمليسم مللك الملللترلمميملليط ل ملزإض نامللكق دلتملصد ملرلملتاولملصد مللل ءوملللت   :

 

 متطلبات الجامعة واملقررات االختيارية

 هقو ملللط ل ملزادلهامل ق دلتملممتطي  تمللل    املضميملل خططملللادلهبامللألعس  .

 ز إلض ناملإ  ملددلهامل ق د يملل تب د يلمل م ملهستي:

 لل ن  مللالعتا ديمل  مللإلهال مل •لي القمللإلهال باملوآدلجمللكا املململململململململململململململململململململململململململ 

 لإلهال ملوعض ه مللل ي ملوللتق بامل •لل ن  مللالهتم   مل  مللإلهال ملململململململململململململململململململململململململململململململ 

 نق ملللسيرةململ•لل ن  ملللسب سزيملوحقوقمللإلنس لمل  مللإلهال ملململململململململململململململ 

 تسجيل المقررات نسبة إلي المعدل

 الحد األقصى للساعات المعدل التراكمي

 23 فأكثر 4

  4  – 2.5 55 

  2.5  - 2 55 

 52 فأقل  2   
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 الخطة الدراسية لقسم علوم الحياة ) الخطة القديمة( 
 
 

 السنة األولى
 *المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عددالوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-555 555ريض  رياضيات عامة 2 5 3 ----

 5855-555 555كيم  (5كيمياء عامة) 3 5 4 ----

 5854-555 555فيز  (5فيزياء عامة) 3 5 4 ----

 5855-555 555حيا  أحياء عامة 3 5 4 ----

 5235-555 555ترب  الصحة واللياقة 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 4 55  

 *المستوى الثاني:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-255 255ريض  مقدمة في اإلحصاء 2 - 2 ----

 5855-552 552حيا  علم الالفقاريات 3 5 4 555حيا 

 5855-553 553حيا  علم الخلية 5 5 2 555حيا 

 5855-253 253حيا  أساسيات علم البيئة 2 5 3 555حيا 

 5555-555 555نجل  اللغة االنجليزية 3 ---- 3 ----

 5455-355 355أدب  قضايا ثقافية معاصرة 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 3 55  

 السنة الثانية
 *المستوى الثالث:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-553 553كيم  كيمياء عضوية 2 5 3 555كيم 

 5855-585 585ريض  مقدمة في الحاسب اآللي 2 5 3 ----

 5855-555 555حيا  علم البيئة النباتية 2 5 3 253حيا 

 5855-255 255حيا  علم الوراثة 2 5 3 553حيا 

 5855-252 252حيا  المملكة النباتية 2 5 3 555حيا 

 5452-552 552أدب  التحرير العربي 2   2 ----

 المجموع 52 5 55  
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 *المستوى الرابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-255 255حيا  تحضيرات مجهرية 2 5 3 555حيا 

 5855-225 225حيا  بكتيريا وفيروسات 2 5 3 252حيا 

 5855-222 222حيا  علم الحبليات 3 5 4 553حيا 

 5855-223 223حيا  تلوث البيئة 2 ---- 2 253حيا 

 5558-553 553نجل  اللغة االنجليزية العلمية 2 ---- 2 555نجل 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2 ---
 والمذاهب المعاصرة

 5455-555 555أدب 

 المجموع 52 4 55  

 السنة الثالثة
 *المستور الخامس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 332-5855 332حيا  فطريات وطحالب 2 5 3 252حيا 

 333-5855 333حيا  (5وظائف أعضاء نبات ) 2 5 ---- 252حيا 

 342-5855 342حيا  علم الحشرات العام 2 5 3 552حيا 

 345-5855 345حيا  (5وظائف أعضاء الحيوان ) 2 5 3 222حيا 

 355-5855 355كيم  كيمياء حيوية 2 5 3 553كيم 

 5452-553 553أدب  التذوق األدبي 2 ---- 2 ----

 المجموع 52 5 55  

 *المستوى السادس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

تصنيف النباتات  2 5 3 252حيا 
 الزهرية

 335-5855 335حيا 

 335-5855 335حيا  شكل وتشريح النبات 3 5 4 252حيا 

 343-5855 343حيا  علم الطفيليات 2 5 3 552حيا 

المفصليات الطبية  5 5 2 342حيا 
 واالقتصادية

 345-5855 345حيا 

 348-5855 348حيا  علم األنسجة 5 5 ---- 553حيا 

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

 المجموع 55 5 55  



25 

 

 السنة الرابعة
 *المستوى السابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 455 -5855 455حيا  الوراثة الجزيئية 2 5 3 255حيا 

 425 -5855 425حيا  ارشجونيات 2 5 3 335حيا 

 435 -5855 435حيا  نبات اقتصادي 2   2 335حيا 

 5855-442 442حيا  أساسيات علم المناعة 5 5 2 345حيا 

 222حيا 

 348حيا 

 445 -5855 445حيا  أساسيات علم األجنة 5 5 2

 345حيا 

 335حيا 

 448 -5855 448حيا  مشروع تخرج* ---- 2 2

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

 المجموع 52 4 55  

 

 *المستوى الثامن:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 433 -5855 433حيا  (2وظائف أعضاء نبات ) 2 5 3 333حيا 

زراعة الخاليا  5 5 2 333حيا 
 واألنسجة النباتية

 435 -5855 435حيا 

 445 -5855 445حيا  التشريح المقارن 2 5 3 222حيا 

 443 -5855 443حيا  (2)وظائف أعضاء حيوان  2 5 3 345حيا 

 253حيا 

 345حيا 

 445 -5855 445حيا  البيئة وسلوك الحيوان 2 ---- 2

 253حيا 

 335حيا 

 445 -5855 445حيا  التنوع الحيوي 2 ---- 2

 المجموع 55 4 55  
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 الخطة الدراسية لقسم الكيمياء ) الخطة القديمة( 
 

 السنة األولي
 *المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-553 553ريض  رياضيات عامة 3 ---- 3 ----

 5855-555 555كيم  (5كيمياء عامة) 3 5 4 ----

 5854-555 555فيز  (5فيزياء عامة) 3 5 4 ----

 5855-555 555حيا  أحياء عامة 3 5 4 ----

 5235-555 555ترب  الصحة واللياقة 2 ---- 2 ----

 المجموع 54 3 55  

 *المستوى الثاني:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-555 555كيم  (2كيمياء عامة) 3 5 4 555كيم 

 5855-552 552كيم  (5كيمياء عضوية) 3 5 4 555كيم 

 5855-555 555ريض  (5تفاضل وتكامل) 3 ---- 3 ----

 5555-555 555نجل  اللغة االنجليزية 3 ---- 3 ----

 5455-355 355أدب  قضايا ثقافية معاصرة 2 ---- 2 ----

 المجموع 54 2 55  

 السنة الثانية
 *المستوى الثالث:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-235 235كيم  (5كيمياء غير عضوية) 2 5 3 555كيم 

 5855-245 245كيم  كيمياء تحليله 3 5 4 555كيم 

 5855-255 255كيم  (2كيمياء عضوية) 3 ---- 3 552كيم 

مقدمة في الحاسب  2 5 3 ----
 اآللي

 5855-585 585ريض 

 5855-255 255ريض  مقدمة في اإلحصاء 2 ---- 2 ----

 5452-552 552أدب  التحرير العربي 2 ---- 2 ----

 المجموع 54 3 55  



25 

 

 *المستوى الرابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-225 225كيم  (5كيمياء فيزيائية) 2 ---- 2 555كيم 

كيمياء العناصر   2 ---- 2 235كيم 
 االنتقالية

 5855-232 232كيم 

كيمياء المركبات غير  2 ---- 2 255كيم 
 متجانسة الحلقية

 5855-252 252كيم 

 5855-255 255كيم  (5كيمياء حيوية) 3 5 4 552كيم 

 5855-255 255كيم  التلوث البيئي 2 ---- 2 ----

 5558-553 553نجل  اللغة االنجليزية العلمية 2 ---- 2 555نجل 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2 ----
 والمذاهب المعاصرة

 5455-555 555أدب 

 المجموع 55 5 55  

 السنة الثالثة
 *المستوى الخامس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 555ريض 

 225كيم 

حركية التفاعالت  2 5 3
 الكيميائية

 5855-322 322كيم 

 5855-323 323كيم  كيمياء السطوح والحفز 3 ---- 3 225كيم 

 5855-333 333كيم  الكيمياء التناسقية 2 5 3 232كيم 

 5855-353 353كيم  الكيمياء الفراغية 2 ---- 2 255كيم 

 5855-352 352كيم  (2كيمياء حيوية) 2 5 3 255كيم 

تطبيقات الحاسب اآللي  ---- 5 5 585ريض 
 في الكيمياء

 5858-352 352كيم 

 5452-553 553أدب  التذوق األدبي 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 4 55  

 *المستوى السادس:

رمز   عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-324 324كيم  الكيمياء الضوئية 2 ---- 2 232كيم 

التحليل الكيميائي  3 ---- 3 245كيم 
 باألجهزة

 5855-342 342كيم 

ميكانيكيات التفاعالت  2 ---- 2 353كيم 
 العضوية

 5855-354 354كيم 

 5855-355 355كيم  أطياف عضوية 2 5 3 255كيم 

كيمياء البترول  2 ---- 2 255كيم 
والصناعات 
 البتروكيميائية

 5855-355 355كيم 

 5855-353 353كيم  كيمياء البيئة 2 ---- 2 ----

 أحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 55 5 55  
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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 السنة الرابعة
 *المستوى السابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 5855-425 425كيم  الكيمياء الكهربائية 2 ---- 2 225كيم 

 5855-425 425كيم  كيمياء الغرويات 2 ---- 2 323كيم 

 5855-434 434كيم  نظرية المجموعات 5 5 2 333كيم 

التحليل الكيميائي  ---- 2 2 342كيم 
 باألجهزة

 5855-443 443كيم 

 354كيم 

 355كيم 

كيمياء المنتجات  2 ---- 2
 الطبيعية

 5855-455 455كيم 

 5855-458 458كيم  كيمياء البوليمرات 2 ---- 2 255كيم 

 5855-454 454كيم  مشروع بحث 2 ---- 2 ----

 أحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 3 55  

 *المستوى الثامن:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 322كيم 

 555ريض 

 5855-425 425كيم  كيمياء الكم 2 ---- 2

كيمياء الالنثنيدات  2 ---- 2 333كيم 
 واألكتنيدات

 5855-435 435كيم 

 5855-435 435كيم  أطياف غير عضوية 2 ---- 2 434كيم 

 5855-455 455كيم  تحضيرات عضوية 5 2 3 354كيم 

ميكانيكية التفاعالت  2 ---- 2 333كيم 
 غير العضوية

 5855-435 435كيم 

 5855-428 428كيم  التآكل 2 ---- 2 425كيم 

 5855-455 455كيم  كيمياء عضو معدنية 2 ---- 2 333كيم 

 المجموع 53 2 55  



35 

 

 الخطة الدراسية لقسم الرياضيات واإلحصاء ) الخطة القديمة( 
 السنة األولى

 *المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 553-5855 553ريض  رياضيات عامة 2 5 3 ----

 5855-555 555كيم  (5كيمياء عامة) 3 5 4 ----

 5854-555 555فيز  (5فيزياء عامة) 3 5 4 ----

 5855-555 555حيا  أحياء عامة 3 5 4 ----

 5235-555   الصحة واللياقة 2 ---- 2  

 المجموع 53 4 55  

 *المستوى الثاني 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 552-5854 552فيز  (2فيزياء عامة ) 3 5 4 ----

 555-5855 555ريض  (5تفاضل وتكامل ) 2 5 3 ----

 524-5855 524ريض  المنطق وطرق اإلثبات 5 5 2 ----

 525-5855 525ريض  نظرية المجموعات 5 5 2 ----

 5555-555   اللغة االنجليزية 3 ---- 3  

 5455-355   قضايا ثقافية معاصرة 2   2  

 المجموع 52 4 55  

 السنة الثانية
 *المستوى الثالث 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

مقدمة في الحاسب  2 5 3 -
 اآللي

 585 -5855 585ريض 

 553ريض 

 555ريض 

 255 -5855 255ريض  ( 2تفاضل وتكامل )  2 5 3

 553ريض 

 525ريض 

 235 -5855 235ريض  مبادئ الجبر 2 5 3

 233 -5855 233ريض  الجبر الخطي 2 5 3 553ريض 

 255 -5854 255فيز  ( 3فيزياء عامة )  3 5 4 555فيز 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2  
 والمذاهب المعاصرة

  555-5455 

 المجموع 53 5 58  
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 *المستوى الرابع 

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر

 نظري عملي المجموع

 255 -5855 255ريض  مقدمة في اإلحصاء 5 5 2 553ريض 

 252 -5855 252ريض  ( 3تفاضل وتكامل )  2 5 3 255ريض 

المعادالت التفاضلية  2 5 3 255ريض 
 العادية

 254 -5855 254ريض 

 553ريض 

 525ريض 

 242 -5855 242ريض  مبادئ التحليل 2 5 3

 285 -5855 285ريض  مقدمة في البرمجة 2 5 3 585ريض 

 5452-552   التحرير العربي 2 ---- 2  

 المجموع 55 5 55  

 السنة الثالثة 
 *المستوي الخامس 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 335 -5855 335ريض  ( 5جبر )  2 5 3 235ريض 

 345 -5855 345ريض  ( 5تحليل حقيقي )  2 5 3 242ريض 

 553ريض 

 555ريض 

 355 -5855 355ريض  نظرية االحتماالت 2 5 3

 353 -5855 353ريض  هندسة التحويالت 2 5 3 233ريض 

 5452-553   التذوق األدبي 2 ---- 2  

 أحد متطلبات الجامعة 2   2  

 المجموع 52 4 55  

 *المستوى السادس 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب  

 نظري عملي المجموع  

 332-5855 332ريض  ( 2جبر )  2 5 3 335ريض   

 342-5855 342ريض  ( 2تحليل حقيقي )  2 5 3 242ريض   

 352-5855 352ريض  توبولوجي 2 5 3 525ريض   

 354-5855 354ريض  اإلحصاء وتطبيقاتها 2 5 3 355ريض   

  5558-553 553نجل  اللغة االنجليزية العلمية 2 ---- 2 555نجل 

 258-5854 258فيز  الموجات 3 ---- 3 555فيز   

 المجموع 53 4 55    
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 السنة الرابعة 
 *المستوى السابع: 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 255ريض 

 233ريض 

 455-5855 455ريض  تحليل عددي 2 5 3

 252ريض 

 254ريض 

المعادالت التفاضلية  2 5 3
 الجزئية

 452-5855 452ريض 

 252ريض 

 233ريض 

 الصيغ التفاضلية 2 5 3

 وتحليل المتجهات

 443-5855 443ريض 

 455-5855 455ريض  أساسيات الهندسة 2 5 3 525ريض 

 555فيز 

 552فيز 

 254-5854 254فيز  فيزياء حديثة 3 ---- 3

 المجموع 55 4 55  

 *المستوى الثامن 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 252ريض 

 254ريض 

 453-5855 453ريض  الرياضيات التطبيقية 2 5 3

 434-5855 434ريض  نظرية األعداد 2 5 3 335ريض 

 444-5855 444ريض  تحليل مركب 2 5 3 345ريض 

 342ريض 

 352ريض 

 484-5855 484ريض  التحليل الدالي 2 5 3

 أحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2  

 المجموع 55 4 54  
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 الخطة الدراسية لقسم الفيزياء ) الخطة القديمة( 
 

 السنة األولى
 *المستوى األول:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 555 -5854 555فيز  (5فيزياء عامة )  3 5 4 ----

 5855-553 553ريض  رياضيات عامة 2 5 3 ----

 5855-555 555كيم  ( 5كيمياء عامة ) 3 5 4 ----

 5855-555 555حيا  أحياء عامة 3 5 4 ----

 5235-555   الصحة واللياقة 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 4 55  

 *المستوى الثاني:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 552-5854 552فيز  (2فيزياء عامة ) 3 5 4 ----

 555 -5855 555ريض  (5تفاضل وتكامل ) 2 5 3 ----

 555 -5855 555كيم  ( 2كيمياء عامة )  3 5 4 ----

 5555-555   اللغة االنجليزية 3 ---- 3 ----

 5455-355   قضايا ثقافية معاصرة 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 3 55  

 السنة الثانية
 *المستوى الثالث:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 255-5854 255فيز  ( 3فيزياء عامة )  3 5 4 555فيز 

 553ريض 

 555ريض 

 255 -5855 255ريض  ( 2تفاضل وتكامل )  2 5 3

 585 -5855 585ريض  مقدمة في الحاسب اآللي 2 5 3 ----

 253 -5854 253فيز  بصريات 2 - 2 552فيز 

 255 -5855 255ريض  مقدمة في اإلحصاء 5 5 2 553ريض 

العقيدة اإلسالمية  2 ---- 2 ----
 والمذاهب المعاصرة

  555-5455 

 المجموع 52 4 55  



35 

 

 *المستوى الرابع:

 المتطلب عدد الوحدات مسمى المقرر رمز المقرر رقم المقرر

   المجموع عملي نظري

 555فيز  3 ---- 3 فيزياء حديثة 254فيز  254 -5854

 552فيز 

 552فيز  3 ---- 3 علم الفلك 255فيز  255 -5854

 555فيز  3 ---- 3 موجات 258فيز  258 -5854

 255ريض  3 ---- 3 ( 5فيزياء رياضية )  255فيز  255 -5854

 555نجل  2 ---- 2 اللغة االنجليزية العلمية 553نجل  5558-553

 255ريض  3 5 2 ( 3تفاضل وتكامل )  252ريض  252 -5855

   55 5 55 المجموع

 السنة الثالثة
 *المستوي الخامس:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 355 -5854 355فيز  (5ميكانيكا كالسيكية ) 3 ---- 3 255فيز 

 353 -5854 353فيز  (5كهرومغناطيسية ) 3 ----   255فيز 

 355 -5854 355فيز  ديناميكا حرارية 3 ---- 3 255فيز 

 355 -5854 355فيز  ( 5الكترونيات )  3 ---- 3 552فيز 

 355-5854 355فيز  ( 2فيزياء رياضية )  3 ---- 3 255فيز 

 5452-553   التذوق األدبي 2 ---- 2 ----

 المجموع 55 ---- 55  

 *المستوى السادس:

رمز  رقم المقرر
 المقرر

 المتطلب عدد الوحدات مسمى المقرر

   المجموع عملي نظري      

 355فيز  3 - 3 ( 2ميكانيكا كالسيكية )  352فيز  5854-352

 353فيز  3 - 3 ( 2كهرومغناطيسية )  354فيز  5854-354

 255فيز  2 2 - ( 5فيزياء عملي )  355فيز  5854-355

 255فيز  3 5 2 ( 2الكترونيات )  358فيز  5854-358

 255فيز  3 ---- 3 ( 5ميكانيكا الكم )  355فيز  5854-355

 254فيز 

 ---- 2 ---- 2 أحد متطلبات الجامعة

   55 3 53 المجموع
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 السنة الرابعة
 

 *المستوى السابع:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 454-5854 454فيز  فيزياء نووية 3 ---- 3 355فيز 

 455-5854 455فيز  فيزياء إحصائية 3 ---- 3 355فيز 

 455-5854 455فيز  ( 2فيزياء عملي )  - 2 2 355فيز 

 455-5855 455فيز  ( 2ميكانيكا الكم )  3 ---- 3 355فيز 

 5452-552   التحرير العربي 2 ---- 2 ----

 أحد متطلبات الجامعة 2 ---- 2 ----

 المجموع 53 2 55  

 *المستوى الثامن:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب

 نظري عملي المجموع

 452-5854 452فيز  فيزياء ذرية 3 ---- 3 355فيز 

 455-5854 455فيز  فيزياء الجوامد 3 ---- 3 355فيز 

 585ريض 

 255فيز 

 455-5854 455فيز  فيزياء حاسوبية 2 ---- 2

 255فيز 

 254فيز 

 458-5854 458فيز  فيزياء حيوية 3 ---- 3

 455-5854 455فيز  موضوعات مختارة 3 ---- 3 ----

 452-5854 452فيز  حلقة نقاش 5 ---- 5 ----

 المجموع 55 - 55  
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 الخطة الدراسية لقسم علوم الحياة  )الخطة الجديدة(

 السنة األولى

 المستوى األول

 

 المستوى الثاني

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
تماري نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

المتطلب  عملي ن
 السابق

اختياري جامعة من  19xxxxx    3 أحياء عامة 0826101
1الجدول   2    

    2 التحرير العربي 7402102  1   أحياء عامة عملي 0826111

19xxxxx  اختياري جامعة من
1الجدول  1تفاضل وتكامل 0827101    2   2 1   

مقدمة في الحاسب  0827102    2 التذوق األدبي 7402103
    2 اآللي

1كيمياء عامة  0825101 معمل مقدمة في  0827112    3 
  1   الحاسب اآللي

1كيمياء عامة  0825111  
1فيزياء عامة  0824101  1   عملي  3    

1فيزياء عامة  0824111   1 3 مقدمة في اإلحصاء 0827103  
  1   عملي

 16 2 1 13 مجموع الوحدات 16 2 1 13 مجموع الوحدات

 السنة الثانية

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
تماري نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

المتطلب  عملي ن
 السابق

 0826101     2 علم األنسجة 0826205 0826101     2 بيولوجيا الخلية 0826201

بيولوجيا الخلية  0826211
   1     علم األنسجة عملي 0826215   1     عملي

علم األحياء الدقيقة  0826206 0826101     2 الفقاريات 0826202
 0826101     2 العام

علم األحياء الدقيقة  0826216   1     الفقاريات عملي 0826212
   1     العام عملي

 0826101     2 شكل وتشريح النبات 0826207   1     تقنيات معمل 0826213

شكل وتشريح النبات  0826217 0826101     2 تطور وتنوع النبات 0826204
   1     عملي

تطور وتنوع النبات  0826214
 0826101     2 وراثة عامة 0826208   1     عملي

   1     وراثة عامة عملي 0826218 0825101     3 1الكيمياء العضوية  0825202

 1الكيمياء العضوية  0825212
 0825202     3 الكيمياء الحيوية 0825207   1     عملي

   1     الكيمياء الحيوية عملي 0825217       2 العقيدة والمذاهب 1900101

       2 الثقافة اإلسالمية 1900102            

 18 5 0 13 مجموع الوحدات 16 5 0 11 مجموع الوحدات

 السنة الثالثة

 المستوى الخامس

 

 المستوى السادس

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
تماري نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

المتطلب  عملي ن
 السابق

تشريح الفقاريات  0826301
 0826202     2 علم الحشرات 0826304 0826101     2 المقارن

تشريح الفقاريات  0826311
   1     علم الحشرات عملي 0826314   1     المقارن عملي

تصنيف نباتات  0826302
 0826208     2 أحياء جزيئية 0826305 0826207     2 زهرية وفلورا

تصنيف نباتات  0826312
   1     أحياء جزيئية عملي 0826315   1     زهرية وفلورا عملي

فسيولوجيا  0826303
 0826207     3 وظائف أعضاء النبات 0826306 0826206     2 الميكروبات

فسيولوجيا  0826313
وظائف أعضاء النبات  0826316   1     الميكروبات عملي

   1     عملي

0826xxx  من  1اختياري قسم
وظائف أعضاء  0826307       3 3الجدول 

 0826205     3 الحيوان

082xxxx  اختياري كلية من
وظائف أعضاء  0826317       3 2الجدول 

   1     الحيوان عملي

 14 4 0 10 مجموع الوحدات 15 3 0 12 مجموع الوحدات

     3 تدريب صيفي 0826399    
 81اكتساب 
 ساعة



38 

 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 السنة الرابعة

 المستوى السابع

 

 المستوى الثامن

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

 0826307     2 بيئة وسلوك الحيوان 0826407 0826302     3 علم البيئة النباتية 0826401

علم البيئة النباتية  0826411
بيئة وسلوك الحيوان  0826417   1     عملي

   1     عملي

علم األحياء  0826402
 0826307     2 علم المناعة 0826408 0826305     2 التطوري

علم األحياء  0826412
   1     علم المناعة عملي 0826418   1     التطوري عملي

 0826302     2 نبات اقتصادي 0826409 0826202     2 علم الطفيليات 0826403

علم األحياء الدقيقة  0826410   1     علم الطفيليات عملي 0826413
 0826404     2 الطبية

علم األحياء الدقيقة  0826404
من  2اختياري قسم  0826xxx 0826303     2 التطبيقي

       3 3الجدول 

علم األحياء الدقيقة  0826414
من  3اختياري قسم  0826xxx   1     التطبيقي عملي

       3 3الجدول 

التكنولوجيا الحيوية  0826405
                   2 النباتية

التكنولوجيا الحيوية  0826415
               1     النباتية عملي

 98اكتساب      2 مشروع تخرج 0826406
             ساعة

 16 2 0 14 مجموع الوحدات 18 5 0 13 مجموع الوحدات

: على الطالب تسجيل مقررين من قائمة مقررات 1جدول 
 الجامعة االختيارية

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الوحدات

1900103 
األخالق اإلسالمية وآداب 

 المهنة
2 

 2 دراسات في السيرة النبوية 1900104

 2 الفقه الطبي 1900105

1900106 
االقتصاد والسياسة في 

 اإلسالم
2 

1900107 
النظام االجتماعي والسلوك 

 األسري
2 

 2 اإلدارة وريادة األعمال 1900108

 2 الصحة واللياقة 1900109

 2 مهارات البحث 1900110

 2 العمل التطوعي 1900111

 2 الدواء: النوع واالستخدام 1900112

 2 حقوق االنسان في اإلسالم 1900113

 2 الغذاء والتغذية 1900114

 : على الطالب تسجيل مقرر واحد من قائمة مواد الكلية االختيارية2جدول 

 المتطلب السابق عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر

 - - - 3 الفلك 0824426

1جبر خطي 0827204  3 - - - 

 0827103 - - 3 نظرية االحتماالت 0827310

 0825101 - - 3 كيمياء تحليلية 0825203

كيمياء غير عضوية  1 0825208  3 - - 0825101 

 - - - 3 كيمياء البيئة 0825421

 مقررات من قائمة مقررات القسم االختيارية 3: على الطالب تسجيل 3جدول 

 عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب 
 السابق

 0826206 - - 3 وراثة ميكروبية 0826320

0826321 
المعلوماتية 

 الحيوية
3 - - 0826101 

0826322 
أمراض الخاليا 

 واألنسجة
3 - - 0826205 

 0826206 - - 3 بيئة الميكروبات 0826323

0826324 
عالقات النبات 

 بالكائنات
3 - - 0826207 

0826325 
ميكروبيلوجيا 

 البترول
3 - - 0826206 

0826420 
البيئة النباتية 

 المستدامة
3 - - 0826401 

 0826304 - - 3 مكافحة اآلفات 0826421

0826422 
التكنولوجيا 

 الحيوية الحيوانية
3 - - 0826305 

0826423 
علم النبات 

 التطبيقي
3 - - 0826306 
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 الخطة الدراسية لقسم الكيمياء )الخطة الجديدة(

 السنة األولى

 المستوى األول

 

 المستوى الثاني

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

اختياري جامعة من  19xxxxx    3 أحياء عامة 0826101
1الجدول   2    

    2 التحرير العربي 7402102  1   أحياء عامة عملي 0826111

19xxxxx  اختياري جامعة من
1الجدول  1تفاضل وتكامل  0827101    2   3 1   

مقدمة في الحاسب  0827102    2 التذوق األدبي 7402103
    3 اآللي

1كيمياء عامة  0825101 مقدمة في الحاسب  0827112    3 
  1   اآللي عملي

   1كيمياء عامة  0825111
1فيزياء عامة  0824101  1   عملي  3    

عملي 1فيزياء عامة  0824111   1 3 مقدمة في اإلحصاء 0827103    1  

 16 2 1 13 مجموع الوحدات 16 2 1 13 مجموع الوحدات

 السنة الثانية

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

2كيمياء عامة  0825201  0825201     3 1كيمياء فيزيائية  0825205 0825101     3 

 2كيمياء عامة  0825211
 0825211 1     عملي1كيمياء فيزيائية  0825215 0825111 1     عملي

1كيمياء عضوية  0825202  0825202     3 2كيمياء عضوية  0825206 0825101     3 

 1كيمياء عضوية  0825212
 2كيمياء عضوية  0825216 0825111 1     عملي

 0825212 1     عملي

 0825202     3 كيمياء حيوية 0825207 0825101     3 كيمياء تحليلية 0825203

 0825212 1     كيمياء حيوية عملي 0825217 0825111 1     كيمياء تحليلية عملي 0825213

تطبيقات الحاسب  0825214
       2 الثقافة اإلسالمية 1900102 0827112 1     اآللي في الكيمياء

 0825101     3 1كيمياء غير عضوية  0825208       2 العقيدة والمذاهب 1900101

 17 3 0 14 مجموع الوحدات 15 4 0 11 مجموع الوحدات

 السنة الثالثة

 المستوى الخامس

 

 المستوى السادس

تماري نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 ن

عمل
 ي

المتطلب 
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

2كيمياء فيزيائية  0825301  3     0825205 
3كيمياء فيزيائية   0825305 0827101  3     0825301 

  2كيمياء فيزيائية  0825311
 0825205     3 كيمياء المواد 0825306 0825215 1     عملي

ميكانيكيات التفاعالت  0825302
 0825206     3 أطياف عضوية 0825307 0825206     3 العضوية

التحليل االلي  0825303
 0825303     3 2التحليل االلي باألجهزة  0825308 0825203     3 1باألجهزة 

التحليل االلي  0825313
 2التحليل االلي باألجهزة  0825318 0825213 1     عملي1باألجهزة 

 0825313 1     عملي

كيمياء غير عضوية  0825304
 0825304     3 كيمياء عضو معدنية 0825309 0825208     3 2

كيمياء غير عضوية  0825314
               1     عملي

082Xxxx  من  1اختياري كلية
                   3 2الجدول 

 16 1 0 15 مجموع الوحدات 18 3 0 15 مجموع الوحدات

  
  

     3 تدريب صيفي 0825399
82 

 اكتساب
 ساعة
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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 السنة الرابعة

 المستوى السابع

 

 المستوى الثامن

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

 0825305     2 كيمياء التآكل 0825406 0825301     2 كيمياء الكم 0825401

كيمياء التآكل وكيمياء  0825416 0825206     3 كيمياء البوليمرات 0825402
   1     السطوح عملي

كيمياء المركبات  0825403
تحضيرات عملية غير  0825417 0825206     2 غير متجانسة الحلقة

 0825309 2     عضوية وتشخيص

تحضيرات عملية  0825414
 0825216 2     عضوية

ساعة من  98     2 مشروع بحث 0825408 0825307
 الخطة

0825405 
ميكانيكيات 

التفاعالت غير 
 عضوية

2     0825309 0825424 
0825425 
0825426 
0825427 
0825428 
0825429 

من  2اختياري قسم 
       3 3الجدول 

0825420 
0825421 
0825422 
0825423 

من  1اختياري قسم 
من  3اختياري قسم        3 3الجدول 

       3 3الجدول 

 13 3 0 10 مجموع الوحدات 14 2 0 12 مجموع الوحدات

: على الطالب تسجيل مقررين من قائمة مواد 1جدول 
 الجامعة االختيارية

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الوحدات

1900103 
األخالق اإلسالمية وآداب 

 المهنة
2 

1900104 
دراسات في السيرة 

 النبوية
2 

 2 الفقه الطبي 1900105

1900106 
االقتصاد والسياسة في 

 اإلسالم
2 

1900107 
النظام االجتماعي 
 والسلوك األسري

2 

 2 اإلدارة وريادة األعمال 1900108

 2 الصحة واللياقة 1900109

 2 مهارات البحث 1900110

 2 العمل التطوعي 1900111

 2 الدواء: النوع واالستخدام 1900112

 2 حقوق االنسان في اإلسالم 1900113

 2 الغذاء والتغذية 1900114

 مقررات من قائمة مواد القسم االختيارية 3: على الطالب تسجيل 3جدول 

 عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب 
 السابق

 0825304     3 كيمياء ضوئية 0825420

       3 كيمياء البيئة 0825421

 0825207     3 التمثيل الغذائي 0825422

 0825306     3 الحفز 0825423

0825424 
الطرق التحليلية 

 القياسية ومراقبة الجودة
3     0825203 

0825425 
كيمياء حيوية غير 

 عضوية
3     

0825207 
0825208 

0825426 
مقدمة في الكيمياء 

 الحاسوبية
3     0825401 

 0825304     3 كيمياء نووية 0825427

 0825206     3 كيمياء البترول 0825428

 0825206     3 تحضيرات عضوية 0825429

 : على الطالب تسجيل مقرر من قائمة مواد الكلية االختيارية2جدول 

 المتطلب السابق عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر

    3 الفلك 0824426

 0826101   3 المعلوماتية الحيوية 0826321

1جبر خطي  0827204  3    

 0827103   3 نظرية االحتماالت 0827310
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 الخطة الدراسية لقسم الرياضيات واإلحصاء )الخطة الجديدة(

 

 السنة األولى

 المستوى الثاني  المستوى األول

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

 

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

1فيزياء عامة  0824101  3    19xxxxx  اختياري جامعة من
1الجدول   2    

عملي فيزياء  0824111
عملي 1عامة      2 التحرير العربي 7402102  1   

19xxxxx  اختياري جامعة
1من الجدول     1 3 مقدمة في اإلحصاء 0827103    2 

1كيمياء عامة  0825101    2 التذوق األدبي 7402103  3    

مقدمة في  0827102
1كيمياء عامة  0825111    3 الحاسب األلي  

  1   عملي

0827112 
مقدمة في 
-الحاسب األلي

 عملي
    3 أحياء عامة 0826101  1  

1تفاضل و تكامل  0827101   1   أحياء عامة عملي 0826111   1 3 

 16 2 1 13 مجموع الوحدات 16 2 1 13 مجموع الوحدات

 السنة الثانية

 المستوى الرابع  المستوى الثالث

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

 

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

2فيزياء عامة  0824202  0827201   3 نظرية الزمر 0827203 0824101   3 

  2فيزياء عامة  0824212
1جبر خطي  0827204  1   عملي  2 1   

2تفاضل وتكامل  0827202 3تفاضل وتكامل  0827205 0827101  1 3   3 1  0827202 

المنطق ونظرية  0827201
 0827101  1 3 مبادئ التحليل 0827206   1 3 المجموعات

082xxxx  اختياري كلية من
2الجدول      2 الثقافة اإلسالمية 1900102    3 

          2 العقيدة والمذاهب 1900101

 16 0 3 13 مجموع الوحدات 17 1 2 14 مجموع الوحدات

 السنة الثالثة

 المستوى الخامس

 

 المستوى السادس

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

مقدمة في  0827301
 0827206   3 نظرية القياس 0827307 0827201   1 2 التوبولوجي

1تحليل عددي  0827308 0827206   3 تحليل حقيقي 0827302  3   0827202 

 0827205     3 تحليل متجهات 0827309 0827201     3 رياضيات متقطعة 0827303

معادالت تفاضلية  0827304
 0827103     3 نظرية االحتماالت 0827310 0827202     3 عادية

2جبر خطي  0827311 0827203     3 حلقات وحقول 0827305  3   0827204 

             0827102   2 برمجيات رياضية 0827306

عملي برمجيات  0827316
        1   رياضية

  
   18 1 1 16 مجموع الوحدات

 15 0 0 15 مجموع الوحدات

 83اكتساب      3 تدريب صيفي 0827399    
 ساعة
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 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 

 السنة الرابعة

 المستوى السابع

 

 المستوى الثامن

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر السابق

 السابق

2تحليل عددي  0827401  3   
0827311 

+ 
0827304 

 0827304   3 معادالت تفاضلية جزئية 0827405

 0827203     3 نظرية األعداد 0827406 0827205   3 دوال خاصة 0827402

 90اكتساب      2 مشروع تخرج 0827407 0827310     3 اإلحصاء وتطبيقاته 0827403
 ساعة

من  2اختياري قسم  0827xxx 0827302     3 تحليل مركب 0827404
3الجدول   3       

0827xxx  من  1اختياري قسم
3الجدول   3       0827xxx  من  3اختياري قسم

3الجدول   3    

 14 0 0 14 مجموع الوحدات 15 0 0 15 مجموع الوحدات

: على الطالب تسجيل مقررين من قائمة مواد 1جدول 
 الجامعة االختيارية

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر

1900103 
األخالق اإلسالمية وآداب 

 2 المهنة

1900104 
دراسات في السيرة 

 النبوية
2 

 2 الفقه الطبي 1900105

1900106 
االقتصاد والسياسة في 

 2 اإلسالم

1900107 
النظام االجتماعي 
 2 والسلوك األسري

 2 اإلدارة وريادة األعمال 1900108

 2 الصحة واللياقة 1900109

 2 مهارات البحث 1900110

 2 العمل التطوعي 1900111

 2 الدواء: النوع واالستخدام 1900112

 2 حقوق االنسان في اإلسالم 1900113

 2 الغذاء والتغذية 1900114

 : على الطالب تسجيل مقرر من قائمة مواد الكلية االختيارية2جدول 

 المتطلب السابق عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر

1فيزياء رياضية 0824201  3     0827101 

الفلك  0824426  3    0824101 

المعلوماتية الحيوية  0826321  3     0826101 

1كيمياء غير عضوية  0825208  3     0825101 

كيمياء البيئة  0825421  3      -  

 مقررات من قائمة مواد القسم االختيارية 3: على الطالب تسجيل 3جدول 

 عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب 
 السابق

 0827203   3 تمديد الحقول 0827420

 0827303     3 تركيبات 0827421

 0827307     3 التحليل الدالي 0827422

0827423 
تحليل فورييه 

 وتطبيقاته
3     0827307 

0827424 
الهندسة 
 التفاضلية

3   0827309 

0827425 
هندسة إقليدية 

 وال إقليدية
3     0827201 

 0827310   3 نظم عشوائية 0827426

 0827311   1 2 برمجة خطية 0827427

 0827310   1 2 رياضيات مالية 0827428

0827429 
النظم الديناميكية 

 والتشوش
3     0827304 

 0827205     3 نظرية األمثلية 0827430

 -     3 تطور الرياضيات 0827431
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 الخطة الدراسية لقسم الفيزياء )الخطة الجديدة(

 السنة األولى

 المستوى الثاني  المستوى األول

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

 

نظر مسمى المقرر رقم المقرر
المتطلب  عملي تمارين ي

 السابق

1فيزياء عامة  0824101  3 
  

  19xxxxx  اختياري جامعة من
1الجدول   2 

  
  

 1فيزياء عامة  0824111
  عملي

  1 
 2 التحرير العربي 7402102 

  
  

19xxxxx  اختياري جامعة
1من الجدول   2 

  
1كيمياء عامة  0825101    3 

  
  

 2 التذوق األدبي 7402103
  

1كيمياء عامة  0825111    
  عملي

  
1  

1تفاضل و تكامل  0827101  3 
1 

مقدمة في الحاسب  0827102  
 3 األلي

  
  

مقدمة في  0827103
 4 اإلحصاء

  
مقدمة في الحاسب  0827112  

  األلي عملي
  

1  

     
  

 3 أحياء عامة 0826101   
  

  

   
  

  أحياء عامة عملي 0826111  
  

1  

 13 مجموع الوحدات  16 1 1 14 مجموع الوحدات
  

3 16 

 السنة الثانية

 المستوى الرابع  المستوى الثالث

 المتطلب عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
السابق   

 

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

2فيزياء عامة  0824202  3   
  

 0824201   3 موجات 0824204 0824101

عملي 2فيزياء عامة  0824212 تفاضل و تكامل  0824205  1   
3 3   

1  0827202 

2تفاضل وتكامل  0827202  3   
 0824203   3 فيزياء حديثة 0824205 0827101  1

1فيزياء رياضية  0824201  0824203     3 بصريات 0824206 0827101    3 

3فيزياء عامة  0824203 1جبر خطي  0827204    3   3    

عملي 3فيزياء عامة  0824213        
الثقافة  1900102   1

    2 اإلسالمية

             2 العقيدة والمذاهب 1900101

 18   1 17 مجموع الوحدات  17  2 1 14 مجموع الوحدات

 السنة الثالثة

 المستوى السادس  المستوى الخامس

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

 

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

2كهرومغناطيسية  0824304 0824201    3 ميكانيكا كالسيكية 0824302  3    0824303 

1كهرومغناطيسية  0824303 2الكترونيات  0824306 0824201    3   3    0824305 

1الكترونيات  0824305 عملي 2الكترونيات  0824316 0824201   3       2 0824305 

معادالت تفاضلية  0827304
اختياري كلية من  082xxxx 0827202   3 عادية

2الجدول   3       

2فيزياء رياضية  0824301  3   
1ميكانيكا الكم  0824307 0824201     3    0824301 

 14 2   12 مجموع الوحدات 15     15 مجموع الوحدات

 اكتساب  79     3 تدريب صيفي 0824399  

 ساعة



44 

 جامعة الملك فيصل -دليل كلية العلوم

 

 السنة الرابعة

 المستوى الثامن  المستوى السابع

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

 

المتطلب  عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر
 السابق

فيزياء حرارية و  0824401
   3 إحصائية

0824203 
 2فيزياء الجوامد  0824403 0824307

  3     0824402 

2ميكانيكا الكم  0824407 فيزياء الجوامد    0824307   3 
   2    عملي

1فيزياء الجوامد  0824402  3     0824307 0824xxx  من  2اختياري قسم
3الجدول   3    

فيزياء حديثة  0824411
 0824205 2   عملي

0824307 0824xxx  من  3اختياري قسم
3الجدول   3    

   3 فيزياء نووية 0824404
0824205 
0824307 0824xxx  من  1اختياري قسم

3الجدول   3    

 96إنهاء      2 مشروع تخرج 0824405
               ساعة

 14 2   12 مجموع الوحدات  16 2   14 مجموع الوحدات

: على الطالب تسجيل مقررين من قائمة مواد الجامعة  1جدول 
 االختيارية

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الوحدات

1900103 
األخالق اإلسالمية وآداب 

 2 المهنة

 2 دراسات في السيرة النبوية 1900104

 2 الفقه الطبي 1900105

االقتصاد والسياسة في  1900106
 2 اإلسالم

 2 الصحة واللياقة 1900107

 2 مهارات البحث 1900108

 2 العمل التطوعي 1900109

 2 الدواء: النوع واالستخدام 1900110

 2 حقوق االنسان في اإلسالم 1900111

 2 الغذاء والتغذية 1900112

النظام االجتماعي والسلوك  1900113
 2 األسري

 2 اإلدارة وريادة األعمال 1900114

 :  على الطالب تسجيل مقرر وواحد من قائمة مواد الكلية االختيارية 2جدول 

 المتطلب السابق عملي تمارين نظري مسمى المقرر رقم المقرر

    3 كيمياء البيئة 0825421

 0825101   3 1كيمياء غير عضوية  0825208

 0826101   3 المعلوماتية الحيوية 0826321

 0827204   3 2جبر خطي  0827311

 0827103   3 نظرية االحتماالت 0827310

  
: على الطالب تسجيل ثالث مقررات من قائمة مواد القسم االختيارية3جدول  

 المتطلب السابق نظري مسمى المقرر رقم المقرر

 3 علم المواد وتكنولوجيا النانو 0824420
0824307 
0824402 

  0824205 3 الفيزياء الحيوية 0824421

 الضوئيات واأللياف الضوئية 0824422
3 0824301 

0824303 

 مقدمة في التحليل الطيفي 0824423

3  0824301 
0824307  

  0824205 3 الفيزياء الطبية 0824424

 الليزر 0824425
3  0824304 

0824203 

 0824101  3 الفلك 0824426

 فيزياء البالزما    0824427

3   0824301 
 0824302 
 0824303 

 الفيزياء الذرية 0824428

3  0824205 
 0824307 

 3 فيزياء البوليميرات 0824429
0824401 

 0824401 1 فيزياء البوليميرات عملي    0824430

0824431 

 فيزياء حاسوبية

3 

 0824201 
 0827102 
 0827112 

0824432 

 فيزياء حاسوبية عملي 

1 

 0824201 
 0827102 
 0827112 
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 هـ  0441/0441الطبعة اخلامسة    

 


