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 نبذة عن �لية العلوم

 
هــ حـيـث ضـمـت الـ�ـلـيـة ١٤٢٣/٤/١/ب �ـ� ١٠٥٢٢/٧تأسست �ـلـيـة الـعـلـوم بـمـوجـب املـرسـوم املـلـ�ـي رقـم 

الـر�ـاضـيـات واإلحصـاء، حـيـث تـم نـقـل   –الـفـ�ـ�يـاء   –الـكـيـمـيـاء   –أر�عة أقسام أ�اديمية �ـ�: عـلـوم ا�ـ�ـيـاة 
 هذه األقسام من �لية ال��بية لتصبح جميعها تحت مظلة �لية العلوم. 

 ،تـمـنـح الـ�ــلـيـة ار�ـع درجــات عـلـمـيــة �ـ� الـبـ�ــالـور�ـوس �ـ� الــعـلـوم �ـ� تـخـصـصـات الــكـيـمـيـاء، عــلـوم ا�ـ�ـيــاة
الف��ياء، الر�اضيات واإلحصاء للطالب والطـالـبـات وسـت درجـات �ـ� املـاجسـتـ�ـ� مـاجسـتـ�ـ� �ـ� تـخـصـصـات 
الر�اضيات والف��ياء والكيمياء واألحياء الـدقـيـقـة وتـخـصـص ا�ـ�ـيـوان وتـخـصـص الـنـبـات، و�ـجـري الـعـمـل 
حاليا ع�� إعداد بـرامـج الـدكـتـوراه �ـ� الـكـيـمـيـاء والـفـ�ـ�يـاء والـر�ـاضـيـات واالحصـاء و�ـرنـامـج دبـلـوم عـا�ـ� �ـ� 

 الوقاية من األشعة.
 تقدم ال�لية مقررات العلوم األساسية لطلبة �ليات الطب والطب البيطري والعلوم الزراعـيـة واألغـذيـة

 و�عض املقررات ل�ليات علوم ا��اسب والهندسة.
 يوجد بال�لية عدد من ا��ت�ـ�ات الـعـلـمـيـة مـجـهـزة بـأحـدث األجـهـزة واألدوات املـعـمـلـيـة لـتـدر�ـس الـطـالب

والــطــالــبــات. و�ــ�ــدف الــ�ــلــيــة إ�ــ� إعــداد خــر�ــجــ�ــن مــؤهــلــ�ــن �ــ� الــعــلــوم األســاســيــة تــأهــيــال عــالــيــا لــلــعــمــل �ــ� 
القطاع�ن العام وا��اص، كما تقدم االس�شارات األ�اديميـة و الـعـلـمـيـة وتـمـكـن الـبـاحـثـ�ـن مـن املسـاهـمـة 

، وتــقــوم ا�ــ�ــامــعــة بــتــمــو�ــل الــعــديــد مــن ٢٠٣٠الــفــاعــلــة �ــ� خــدمــة قضــايــا ا�ــ�ــتــمــع بــمــا يــتــواكــب مــع رؤ�ــة 
املشروعات البحثية بال�لية ��دف انجـاز الـبـحـوث الـعـلـمـيـة املـبـتـكـرة الـ�ـ� �سـهـم �ـ� خـدمـة ا�ـ�ـتـمـع ورفـع 
الكفاءة العلمية للبحث العل��، إضافة إ�� أن هناك عدد من ا��هات ا��ارجية �سهم �� تمو�ل عـدد مـن 

 املشروعات البحثية بال�لية.
 

 الرؤ�ة
أن تـ�ــون �ــلـيـة الـعــلـوم الــ�ـلــيـة الــرائـدة مـحـلــيـًا وإقـلـيــمـيــًا ،�ـ� ا�ـ�ــال األ�ـاديــ�ـ� والـبـحــ�ـ�، وتـقـديــم املشــورة 

 العلمية وخدمة ا��تمع �� العلوم األساسية.
 

 الرسالة
تتمثل رسالة �لية العلـوم �ـ� إعـداد وتـأهـيـل �ـوادر وكـفـاءات �شـر�ـة قـادرة عـ�ـ� الـقـيـام بـواجـبـا�ـ�ـا بـكـفـاءة 

 عالية واملساهمة الفاعلة �� ال��ضة التنمو�ة معززة باآل�ي:
 اعتماد فلسفة �عليمية ���ع ع�� املزج املثمر ب�ن التفك�� النقدي والعم��. -
 االهتمام بالبحث العل�� ا��اد من خالل توف�� أفضل اإلم�انات البحثية. -
 إتاحة الفرص املت�افئة للطالب وألعضاء هيئة التدر�س. -
ال��وض باملسؤولية ع�� النحو الذي ير�� لتـوقـعـات وتـطـلـعـات ذوي الـعـالقـة بـمـا فـ�ـ�ـم الـطـالب وأعضـاء  -

 هيئة التدر�س واملوظف�ن وا��تمع.
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 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 األ�داف
األهـداف مسـتـوحـاة مـن الـعـديـد مـن الـقــيـم بـمـا �شـمـل ا�ـ�ـر�ـة الـعـلــمـيـة، واملسـؤولـيـة االجــتـمـاعـيـة، واالهـتـمــام املـ�ـ�ـ�ـ�، وحــل 
املشكالت، واملناقشات املتبادلة، وضمان ا��ودة، واح��ام الذات. ومع تطلعنـا لـنـ�ـون املـؤسـسـة الـرائـدة املـعـتـمـدة �ـ� تـدر�ـس 

 العلوم �� اململكة العر�ية السعودية ، فإننا ��دف إ��:
 العمل ع�� تطو�ر املنا�� لتصبح ديناميكية ومبتكرة ملواكبة التقدم الهائل �� العلوم مع ال��ك�� ع�� احتياجات ا��تمع. -
توف�� ال��امج ال�� ��ـ�ـع عـ�ـ� تـنـمـيـة روح الـتـمـ�ـ� مـع الـ�ـ�كـ�ـ� عـ�ـ� اإلبـداع واالسـتـقـالل واالبـتـ�ـار والـتـحـفـ�ـ� الـذا�ـي والـعـمـل  -

 ا��ما��.
تــوفــ�ــ� بــ�ــئــة الـتــعــلــم الــتــفــاعــ�ـ� الــذي ��ـ�ــع االتصــال بـ�ــن الــطـلــبــة وأعضــاء هــيــئــة الــتــدر�ــس والـتــعــلــم املســتــمــر مـدى ا�ــ�ــيــاة  -

 والتطو�ر الوظيفي.
 ضمان توافر اإلم�انات املالئمة واملعاصرة للتعليم والبحث العل�� لأل�شطة الطالبية غ�� املن��ية.  -
 ��يئة و�شر الثقافة النوعية، والو�� البي�� واملسئولية نحو ا��تمع ب�ن الطلبة وأعضاء هيئة التدر�س واملوظف�ن. -
 ���يع مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدر�س واملوظف�ن �� األ�شطة املهنية وغ�� املن��ية ا��لية والدولية. -
 تحف�� التطو�ر املستمر ألعضاء هيئة التدر�س والطلبة واملوظف�ن. -
 ���يع برامج البحوث متعددة التخصصات. -
 �عز�ز القدرات البحثية �شر�ًا وماديًا. -
 إقامة شرا�ات وثيقة مع األوساط العلمية والصناعية ��دمة ا��تمع .   -
 

 ا���ات املمولة لل�لية
 يتم تمو�ل األبحاث العلمية ال�� تقوم ��ا ال�لية من خالل عدة جهات خارجية أهمها: 

 مدينة امللك عبدا لعز�ز للعلوم والتقنية
م ، تـقـوم بـدعـم  ١٩٧٧. أ�ش�ت عام الر�اضمؤسسة ح�ومية علمية لها ��صي��ا االعتبار�ة املستقلة مقرها الرئ�س مدينة 

و���يع البحث العل�ـ� لـألغـراض الـتـطـبـيـقـيـة، وتـ�ـسـيـق �شـاطـات مـؤسـسـات ومـراكـز الـبـحـوث الـعـلـمـيـة �ـ� هـذا ا�ـ�ـال بـمـا 
، والتعاون مع األجـهـزة ا�ـ�ـتـصـة لـتـحـديـد األولـو�ـات والسـيـاسـات اململكة العر�ية السعوديةي�ناسب مع متطلبات التنمية �� 

الوطنية �� مـجـال الـعـلـوم والـتـقـنـيـة مـن أجـل بـنـاء قـاعـدة عـلـمـيـة تـقـنـيـة �ـ�ـدمـة الـتـنـمـيـة �ـ� ا�ـ�ـاالت الـزراعـيـة والصـنـاعـيـة 
والتعدي�ية، والعمل ع�� تطو�ر الكفايات العلمية الوطنية واستقطاب الكفايات العالية القـادرة لـتـعـمـل بـاملـديـنـة �ـ� تـطـو�ـر 
وتطو�ع التقنية ا��ديثة ��دمة التـنـمـيـة �ـ� املـمـلـكـة، و�شـتـمـل املـديـنـة عـ�ـ� مـتـطـلـبـات الـبـحـث الـعـلـ�ـ� �ـا�ـ�ـتـ�ـ�ات ووسـائـل 

 االتصاالت ومصادر املعلومات.
 أرامكو السعودية :

 شركة نفظ سعودية عمالقة �عمل �� مجال تص�يع وتكر�ر النفط واملنتجات الب��وكيميائية .
 

 سابك : ( الشركة السعودية للصناعات األساسية)
واحدة من الشر�ات العاملية الـرائـدة �ـ� صـنـاعـة الـكـيـمـاو�ـات املـتـخـصـصـة و الـبـالـسـ�ـيـكـيـات املـبـتـكـرة واألسـمـدة والـبـولـيـمـرات 

 واملعادن.
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 اإلدارة
 

 قسم الطالب 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرید األلكتروني التحویلة رقم الھاتف الوظیفة
 anajjar@kfu.edu.sa  ٩٥٨٩ ٥٨٩٩٥٨٩ عمید الكلیة

 vicedean@kfu.edu.sa ٩٥٩٠ ٥٨٩٩٥٩٠ وكیل الكلیة للشئون األكادیمیة
وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحث 

 العلمي
٩٥٨٨ ٥٨٩٩٥٨٨ malmalki@kfu.edu.sa  

وكیل كلیة العلوم للدراسات والتطویر 
 anaim2@kfu.edu.sa  ٩٥٩٣ ٥٨٩٩٥٩٣ وخدمة المجتمع

  balbaqshi@kfu.edu.sa ٩٥٨١ ٥٨٩٩٥٨١ مدیر مكتب العمید
   maalsunaid@kfu.edu.sa ٩٤٠٣ ٥٨٩٩٤٠٣ سكرتیر العمید

 aalahmed@kfu.edu.sa ٧٤٢٧ ٥٨٩٧٤٢٧ سكرتیر وكیل الكلیة للشئون األكادیمیة

سكرتیر وكیل الكلیة للدراسات العلیا 
 ٧٤٢٥ ٥٨٩٧٤٢٥ والبحث العلمي

aalbajuber@kfu.edu.sa  

سكرتیر وكیل كلیة العلوم للدراسات 
 ٧٤٤٩ ٥٨٩٧٤٤٩ والتطویر وخدمة المجتمع

aalmusawi@kfu.edu.sa  

 althaqeb@kfu.edu.sa ٧٤٢٦ ٥٨٩٧٤٢٦ ناسخ وسكرتیر مجلس الكلیة

  physics@kfu.edu.sa ٧٤١٧ ٥٨٩٧٤١٧ رئیس قسم الفیزیاء
 aaaalismail@kfu.edu.sa  ٧٤٤١ ٥٨٩٧٤٤١ سكرتیر قسم الفیزیاء
 chem@kfu.edu.sa ٩٥٢٣ ٥٨٩٩٥٧٦ رئیس قسم الكیمیاء

 falshammari@kfu.edu.sa ٩٥٧٦ ٥٨٩٩٥٧٦ سكرتیر قسم الكیمیاء
  biology@kfu.edu.sa ٩٥٤٢ ٥٨٩٩٥٤٢ رئیس قسم علوم الحیاة

  aalabdulathim@kfu.edu.sa ٩٤٠٤ ٥٨٩٩٤٠٤ سكرتیر قسم علوم الحیاة

  math@kfu.edu.sa ٩٤١٧ ٥٨٩٩٤١٧ رئیس قسم الریاضیات واالحصاء

 aalhuball@kfu.edu.sa ٩٤٥٧ ٥٨٩٩٤٥٧ سكرتیر قسم الریاضیات
 aziz@kfu.edu.sa ٩٥٨٧ ٥٨٩٩٥٨٧ مدیر الشئون اإلداریة  بالكلیة

  malbusilan@kfu.edu.sa ٧٤٢٩ ٥٨٩٧٤٢٩ سكرتیر الشئون اإلداریة

 ealawas@kfu.edu.sa ٩١٠٥ ٥٨٩٩١٠٥ سكرتیر الشئون اإلداریة

   ٧٤٢٥ ٥٨٩٧٤٢٥ ناسخ الشئون اإلداریة

 aaldughish@kfu.edu.sa ٧٤٠٧ ٥٨٩٧٤٠٧ مدیر الشؤون الفنیة

 aaljbarh@kfu.edu.sa ٥٢٨٤ ٥٨٩٥٢٨٤ سكرتیر مدیر الشؤون الفنیة
 aalthani@kfu.edu.sa ٩٤١٦ ٥٨٩٩٤١٦ االتصاالت اإلداریة 

 aalbadi@kfu.edu.sa ٧٤٢٨ ٥٨٩٧٤٢٨ مسجل الكلیة

 فني تشغیل البثوث
٩٥١٧ ٥٨٩٩٥١٧ naboanz@kfu.edu.sa  

  ٩٤٤٥ ٥٨٩٩٤٤٥ 

 الدعم الفني بالكلیة
٩٤١٠ ٥٨٩٩٤١٠  yalmujaljl@kfu.edu.sa 

٩٤٥٣ ٥٨٩٩٤٥٣   
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 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 أقسام الطالبات
 

 البرید االلكتروني التحویلة رقم الھاتف الوظیفة اإلداریة
 kaltisan@kfu.edu.sa ٧٤٧٤ ٥٨٩٧٤٧٤ وكیلة الكلیة

 nalmuslam@kfu.edu.sa ٧٤٦٢ ٥٨٩٧٤٦٢ منسقة الشؤون اإلداریة
 jalsaltan@kfu.edu.sa ٧٤٥٨ ٥٨٩٧٤٥٨ مدیرة مكتب الوكیلة

العالقات -سكرتیرة الوكیلة
 العامة

٧٤٥٧ ٥٨٩٧٤٥٧ maljri@kfu.edu.sa 

 kalasri@kfu.edu.sa ٧٤٦٤ ٥٨٩٧٤٦٤ سكرتیرة الوكیلة
  nalsuwailem@kfu.edu.sa ٥٧٥٥ ٥٨٥٧٥٥ سكرتیرة شؤون إداریة 

  aalmubirik@kfu.edu.sa  ٧٧٠٩ ٥٨٩٧٧٠٩ األنشطة  الطالبیة
منسقة الجداول والقاعات 

 الدراسیة
٧٤٦٥ ٥٨٩٧٤٦٥  reomair@kfu.edu.sa 

 kfu.edu.sa salhulibi@ ٨٠٠٨ ٥٨٩٨٠٠٨ االتصاالت االداریة
 abogbie@kfu.edu.sa  ٧٤٦٣ ٥٨٩٧٤٦٣ مسجلة الكلیة
 falqhtani@kfu.edu.sa ٧٥٢٨ ٥٨٩٧٥٢٨ مسجلة الكلیة

 malmohis@kfu ٧٥٨٧ ٥٨٩٧٥٨٧ الشؤون األكادیمیة
 Salhadi@kfu.edu.sa  ٧٥٢٨ ٥٨٩٧٥٣١ الشؤون األكادیمیة
 halfannakh@kfu.edu.sa ٧٥٦٩ ٥٨٩٧٥٦٩ منسقة فسم الفیزیاء
agaldossary@kfu.edu.s ٧٥١٤ ٥٨٩٧٥١٤ سكرتیرة الفیزیاء

 a 
 malmostafa@kfu.edu.sa ٧٥٠٣ ٥٨٩٧٥٠٣ منسقة قسم الكیمیاء 
 nalnagar@kfu.edu.sa ٧٤٩٣ ٥٨٩٧٤٩٣ سكرتیرة قسم الكیمیاء

 zeahmed@kfu.edu.sa  ٧٤٥٩ ٥٨٩٧٤٥٩ منسقة قسم علوم الحیاة 
.kalabdalkadar@kfu.edu ٧٥١٤ ٥٨٩٧٥١٤ سكرتیرة قسم علوم الحیاة

 sa 
منسقة قسم الریاضیات 

 واالحصاء
٨٣٥٠ ٥٨٩٨٣٥٠ falmuhaifeez@kfu.edu.s

 a 
سكرتیرة قسم الریاضیات 

 واالحصاء
٧٥٢٧ ٥٨٩٧٥٢٧  galjuhani@kfu.edu.sa 

 aalmokahwie@kfu.edu.sa ٧٧١٢ ٥٨٩٧٧١٢ امینة مستودع 
  galshrany@kfu.edu.sa ٧٥٨٨ ٥٨٩٧٥٨٨ مسؤولة التصویر
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 اقسام الطالب 
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 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 الهي�لة اإلدار�ة ب�لية العلوم :

 

 

 

 عمید الكلیة

 مجلس الكلیة

رئیس قسم 
الریاضیات 
 واالحصاء

رئیس قسم 
 الحیاةعلوم 

رئیس قسم 
 الفیزیاء

رئیس قسم 
 الكیمیاء

 
 األقسام العلمیة 

إدارة الشؤون 
 اإلداریة 

إدارة الشؤون 
 الفنیة

 
 اللجان 

وكالة الكلیة 
للدراسات العلیا 
 والبحث العلمي

وكالة الكلیة 
للشؤون 

 األكادیمیة 

وكالة الكلیة 
للدراسات 

والتطویر وخدمة 

وكسلة الكلیة 
للشؤون األكادیمیة 
 واإلداریة للطالبات

المجلس االستشاري 
 للكلیة

 مكتب العمید

وحدة التوجیھ  
 واإلرشاد 

مكتب 
 الجودة

مكتب 
 التسجیل

وحدة 
التوجیھ 
 واالرشاد

منسقة 
الشؤون 

 الفنیة

منسقة 
الشؤون 
 االداریة

الدعم الفني 
 والتقني

 العالقات العامة

 الصیانة

االتصاالت 
 االداریة

مكتب 
 التسجیل

لجنة التطویر 
وضمان 
 الجودة

لجنة الخطط 
 الدراسیة

لجنة األنشطة 
 الطالبیة

لجنة التدریب 
التعاوني 
والشراكة 
 المجتمعیة

مستودع المواد 
الكیمیائیة 

والزجاجیة بأقسام 
 الطالبات

لجنة التخطیط 
 االستراتیجي

المعامل 
أقسام —البحثیة

 الطالبات

المعامل 
أقسام —التدریسیة

 الطالبات

 األرشیف

 أمینة المكتبة

المجلس 
االستشاري 

 لقسم الكیمیاء 

منسقة قسم 
الكیمیاء 
لشؤون 

منسقة قسم  
علوم الحیاة 

لشؤون 

المجلس 
االستشاري 
 لقسم الفیزیاء 

المجلس 
االستشاري 
لقسم علوم 

منسقة قسم 
الفیزیاء 
لشؤون 

 الصیانة

منسقة قسم 
الریاضیات 
واالحصاء 

لشؤون 

المجلس 
االستشاري لقسم 

الریاضیات 
 واالحصاء

الدعم الفني 
 والتقني

العالقات 
 العامة

 األرشیف

االتصاالت 
 االداریة

لجنة سیر 
االختبارات 

 النھائیة

المعامل 
 البحثیة

لجنة المیزانیة 
 والتجھیزات 

مستودع 
المواد 

الكیمیائیة 
والزجاجی

 أمین مكتبة

لجنة الخریجین 
واإلرشاد 
 الوظیفي

لجنة اختبارات 
المقررات 
المقدمة من 
الدراسات 
 المساندة

 المعامل

لجنة تطویر 
 موقع  الكلیة 

لجنة اإلحصاء 
 والمعلومات

لجنة الشؤون 
 األكادیمیة

لجنة الدراسات 
العلیا والبحث 

 العلمي

لجنة السالمة 
 والمعامل



٩ 

 

 
 المھام اإلداریة في الكلیة

 
 تقوم إدارة الكلیة بتشكیل العدید من اللجان لكل منھا مھام إداریة كالتالي:

 ��نھ التخطيط االس��اتي�� :
التعرف برؤ�ھ ال�لية ورسال��ا وأهدافها، واق��اح التعديل ع�� الرؤ�ة والرسالة واالهداف ا��الية، او بناء رؤ�ھ  .١

 ورسالة واهدافًا جديدة . 
 املراجعة الدور�ة لعناصر القوة والضعف وا��اطر والفرص لل�لية، ور�طها بأهداف ال�لية. .٢
 تقديم التوصيات لعميد ال�لية �شان التحديات ال�� تواجھ العملية التعليمية والبحثية وا��دمية �� ال�لية. .٣
 وضع خطة ال�شغيل لل�لية، ومتا�ع��ا وتنفيذها. .٤
 وضع خطة زمنية العتماد برامج ال�لية ا��تلفة ا�اديميًا واالشراف عل��ا .  .٥
 تحديد االهتمامات البحثية ومسارا��ا �� ال�لية، ور�طها با��ط االس��اتيجية ل��امعة .  .٦
متا�عھ �ل ما يصدر من إدارة ا��امعة �شان ا��طة االس��اتيجية ل��امعة، وكذلك ما يصدر من إدارة  .٧

 التخطيط االس��اتي�� و�عميمھ ع�� اقسام ال�لية ا��تلفة .
 العمل ع�� �شر ثقافھ التخطيط االس��اتي�� لدى م�سو�ي ال�لية .  .٨
متا�عھ ال��ان األخرى العامة بال�لية �� القيام بأدوارها وادا��ا ملهامها، والت�سيق فيما ب�ن ال��ان ذات املهام  .٩

 املش��كة .

 ��نھ ا��طط الدراسية :
الــتــعــر�ــف بــرؤى الــ�ــ�امــج الــعــلــمــيــة �ــ� الــ�ــلــيــة ورســاال�ــ�ــم واهــدافــهــم، واقــ�ــ�احــات الــتــعــديــل عــ�ــ� الــرؤ�ــة والــرســالــة  .١

 واالهداف ا��الية، او بناء رؤ�ھ ورسالھ واهدافا جديدة، وفقا الش��اطات دليل ا��طط الدراسية با��امعة . 
 مراجعھ مخرجات برامج ال�لية ا��تلفة، حسب متطلبات سوق العمل واحتياجاتھ. .٢
 اق��اح املرجعيات اال�اديمية ا��ارجية  والداخلية لتقو�م ا��طط الدراسية ل��امج ال�لية ا��تلفة.  .٣
اق��اح تفعيل برامج جديدة، و�ناء خططها الدراسية، وإيقاف العمل ب�ـ�امـج قـائـمـھ او �ـعـديـل خـطـطـهـا الـدراسـيـة،  .٤

 حسب متطلبات سوق العمل، و�ناء ع�� نتائج تقييم املستفيدين . 
 ��نھ امل��انية والتج���ات:

دراسة احتياجات اقسام ال�لية ا��تلفة ومعاملها وفصولها والتوفيق بي��ا، وتقديم األولو�ات؛ من اجل اس�ثمار  .١
 افضل للم��انية املعتمدة لل�لية.

اق��اح آليھ لتوز�ع م��انية ال�لية ومخصصا��ا ع�� األقسام ا��تلفة �� ال�لية، مع مراعاه اعداد الطلبة �� �ل  .٢
 قسم، والتجه��ات املتوفرة �� معامل األقسام ا��تلفة.

التوصية بز�ادة دعم مخصصات �عض األقسام، او خفضها بناء ع�� ما يتوفر ل��نة من معطيات، من حيث  .٣
 عدد املقررات املطروحة وعدد دروسها املعملية واحتياجا��ا التدر��ية.

تقييم امل��انية املقدمة من إدارة ا��امعة، وقياس مدى توافقها مع متطلبات ا��طط الدراسية لألقسام  .٤
اال�اديمية،  واالهتمامات البحثية لل�لية، وتوف�� نتائج التقييم ل��نھ التطو�ر وضمان ا��ودة عند اعداد 

 الدراسية الذاتية لل�لية. 
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 :  ا��ودة وضمان التطو�ر ��نھ

 حول  ا��ودة وضمان التطو�ر وعمادة اال�ادي�� واالعتماد للتقو�م الوطنية الهيئة من يصدر ما �ل متا�عھ .١
 .  ا��تلفة ال�لية اقسام ع�� و�عميمھ ، والتطو�ر ا��ودة

 .  املتطلبات ��ذه بال�لية اال�اديمية األقسام و�عر�ف اال�ادي�� االعتماد متطلبات ع�� التعرف .٢
 دراسات اجراء خالل من)  الذا�ي التقييم(  بال�لية وا��دمية والبحثية التعليمية العملية جودة تقييم .٣

 .  املستفيدة ا��هات و لألفراد استقصائية او م��يھ
 وأعضاء للطلبة الداخلية الدورات عقد خالل من وذلك ، ال�لية داخل ��ا والتعر�ف ا��ودة ثقافھ �شر .٤

 .  واالدار��ن والفني�ن التدر�س هيئة
 ، مقرر  ل�ل املناسبة بالتوصيات وا��روج ، ال�لية طلبة يجر��ا ال��)  املقرر  تقييم(  تقار�ر دراسة .٥

 .  ا��تص اال�ادي�� القسم رئ�س مع ومناقش��ا
 .  تنفيذها ومتا�عھ والفني�ن التدر�س هيئة ألعضاء التدر��ية االحتياجات لتحديد سنو�ة خطة اعداد .٦
 .  ومتا�ع��ا ا��دد التدر�س هيئة ألعضاء ال��يئة برامج ع�� االشراف .٧
 .  وا��تمع وا��امعة ال�لية مستوى  ع�� التم�� لتحف�� آليھ اق��اح .٨
 ر�ع او(  درا��� فصل �ل ب��اية ال�لية �� اال�اديمية األقسام مع ال��امج وتقر�ر املقرر، تقر�ر تنفيذ متا�عھ .٩

 . وال��امج املقررات تقار�ر األقسام �عقدها   ال�� العمل لورش ال��ائية التقار�ر واستالم)  سنوي 
 

 ��نھ التدر�ب التعاو�ي والشراكة ا��تمعية :

 حصر االحتياجات ا��تمعية والبي�ية ال�� �ستطيع اقسام ال�لية ا��تلفة تقديمها للمجتمع .  .١
 تقديم االرشادات العلمية والفنية والتدر��ية ل��هات ا��ارجية تحقيقًا ملبدأ الشراكة ا��تمعية. .٢
تقييم مدى مشاركة أعضاء هيئة التدر�س �� تقديم ا��دمات ا��تمعية، وقياس مدى رضا ا��هات املستفيدة  .٣

 من ا��دمات ا��تمعية ل��امعة .
تنظيم الفعاليات التعر�فية بال�لية، مثل اليوم املفتوح و�وم املهنة، والتواصل مع ا��ر�ج�ن و�عز�ز العالقة  .٤

 معهم .
 وضع خطة زمنية �ل عام درا��� ل��امج التدر�ب التعاو�ي بالتعاون مع ا��هات ا��ارجية . .٥
التواصل مع ا��هات ا��ارجية وفتح قنوات اتصال معها �� �ل ما يحقق خطط التدر�ب التعاو�ي، واهداف  .٦

 الشراكة ا��تمعية. 
 تقييم أداء الطلبة وجهات التدر�ب، ومعا��ة املعوقات ال�� �ع��ض عمليات التدر�ب التعاو�ي.  .٧
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 دراسة احتياجات سوق العمل: 

 باالس�بانات ا��اصة االستمارات اعداد مع العمل سوق  الحتياجات مت�املة دراسة �عمل ال��نة تقوم .١
  بما تم إنجازه. ��ا�ي تقر�ر واعداد النتائج وت��يص وتحليل االحتياجات لدراسة املوجهة

  �ل مما ي�� : العمل خطة �شمل .٢
 .العمل سوق  حاجة لدراسة املوجهة االس�بانات اعداد  -أ

 .  الدراسة من املستفيدة ا��هات ب_ تحديد
 .  البيانات وجمع ا��هات مع التواصل -جـ 

 .  والتوصيات ال��ائية التقار�ر اعداد البيانات تحليل -د

 : واملعلومات اإلحصاء ��نھ

 . ال�لية مس��ة توثيق .١
 . عل��ا االطالع عملية و�سهيل اإلدار�ة، والقرارات بال�لية ا��اصة الداخلية التنفيذية اللوائح جمع .٢
 ومتا�عھ االلك��و�ي، ا��امعة موقع ع�� التدر�س هيئة أعضاء وصفحات ، ال�لية صفحة ع�� االشراف .٣

 . وتحدي��ا تنفيذها
 :  و�شمل)  سنو��ن ر�ع�ن( او درا��� فصل �ل وتحدي��ا بيانات قاعھ ا�شاء .٤
 �� اال�اديمية األقسام �� ا��دمي وال�شاط وال��جمة والتأليف العل�� ال�شر بأمور  املتعلقة البيانات جمع .٥

 . العل�� والبحث العليا الدراسات ل��نھ وتوف��ها بيانية، جداول  �� واعدادها ال�لية
 ل��نھ وتوف��ها واالدار��ن، والفني�ن التدر�س هيئة وأعضاء الطلبة بإعداد املتعلقة البيانية ا��داول  اعداد .٦

 . لل�لية التطو�ر�ة باالحتياجات لر�طها ا��ودة وضمان التطو�ر
 ا��تلفة، واألجهزة األغراض متعددة والصاالت وامل�اتب وا��ت��ات باملعامل املتعلقة البيانية ا��داول  اعداد .٧

 .الشراء لطلبات املناسبة التوصيات اخذ �� ملساعد��ا واملعامل السالمة ل��نھ وتوف��ها
 العلمية و�رامجها اال�اديمية ال�لية بأقسام صلھ لها ال�� ا��ارجية ا��هات بأسماء بيانيھ جداول  اعداد .٨

 وا�شط��ا ال��نة فعاليات �� لر�طها ا��تمعية، والشراكة التعاو�ي التدر�ب ال��نة وتوف�� ا��تلفة،
 .  ا��تلفة

 الدرجة ع�� حصولھ وتار�خ العلمية ودرجتھ العضو اسم فيھ يو�� التدر�س هيئة اعضاء دليل اعداد .٩
 .  البحثية واهتماماتھ اليھ ي�ت�� الذي والقسم ومصدرها
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 ��نھ الدراسات لعليا والبحث العل�� :

ت�سيق اعمال طالب الدراسات العليا، وال�� �شمل: ت�سيق ا��دول الدرا��� لل�لية، و���يل املقررات وا��ذف  .١
واإلضافة، والتأجيل، واالنقطاع، وطي القيد واعادتھ، وا��رمان، وت�سيق جداول االختبارات، ومتا�عھ �سليم 

النتائج، واستقبال الطلبة ا��دد، ومراجعھ ��الت الطلبة املتوقع تخرجهم، والنظر �� االعذار ال�� يقدمها 
 الطلبة نظ�� غيا��م عن الدراسة، بما يتوافق مع انظمھ ا��امعة ولوائحها. 

 الت�سيق مع عمادة الدراسات العليا �� �ل ما يخص �� شؤون طلبة مرحلھ املاجست�� والدكتوراه. .٢
 تطو�ر شروط القبول للدراسات العليا ومراجع��ا. .٣
الت�سيق مع عمادة البحث العل��، ومراكز البحوث �� ا��امعة فيما يتعلق بإجراء البحوث وا��صول ع�� دعم  .٤

 لها 
 تحف�� أعضاء هيئة التدر�س بال�لية ومساعد��م ع�� تقديم املق��حات البحثية ل��هات الداعمة ا��ارجية . .٥
النظر �� املق��حات البحثية ألعضاء هيئة التدر�س املقدمة لعمادة البحث العل��، والتأكد من ا��ا تتوافق مع      .٦

 االهتمامات البحثية ا��اصة بال�لية.
النظر �� املق��حات البحثية لطالب الدراسات العليا، والتأكد من من��ي��ا البحثية السليمة، وا��ا تتوافق مع  .٧

 االهتمامات البحثية ا��اصة بال�لية، واملرتبطة بحاجھ الب�ئة وا��تمع . 
 الت�سيق مع اقسام ال�لية �� استحداث برامج دراسات عليا جديدة، او تحديث ال��امج القائمة، او تقو�مها . .٨
تقييم األداء البح��، وال�شر العل�� �� ال�لية و���يعهما وتحديد معوقا��ما والبحث عن السبل الكفيلة لتذليل  .٩

 هذه املعوقات.
 العمل ع�� تأصيل ال�شر العل�� �� الدور�ات العلمية ذات التأث�� الكب�� ..١٠
 االشراف ع�� املعمل املركزي �� ال�لية و�شغيلھ، �� حال وجودة..١١
مساعد املعيدين واملعيدات �� االبتعاث ا�� ا��امعات املرموقة؛ لتحقيق مستوى رفيع من األداء املستقب�� .١٢

 ألعضاء هيئة التدر�س .
 املساهمة �� متا�عھ أحوال مبتع�� ال�لية �� ا��ارج ومساعد��م..١٣
 املساهمة �� استقطاب باحث�ن مم��ين لل�لية ..١٤



١٣ 

 

 واملعامل : السالمة��نھ 

 الت�سيق ما ب�ن األقسام لتوحيد مواصفات األجهزة ذات األغراض املش��كة. .١
التأكد من عدم تكرار شراء األجهزة املعملية املتوفرة �� معامل ال�لية، والت�سيق فيما ب�ن األقسام باس�ثمار  .٢

 األجهزة املتوفرة ع�� مستوى ال�لية.
 دراسة طلبات شراء األجهزة املقدمة من اقسام ال�لية . .٣
 العمل ع�� �شر ثقافھ ( السالمة أوال) �� جميع مرافق ال�لية . .٤
 حصر جميع األجهزة املنقولة وغ�� املنقولة والتأكد من صالحي��ا للعمل، ومتا�عة الصيانة الدائمة لها. .٥
 حصر التجه��ات املعملية واملواد الكيميائية باملعامل والتأكد من سالمة الطرق املتبعة �� ا��فظ. .٦
تقييم اإلم�انيات املعملية، والتجه��ات العلمية، وقياس مدى توافقها مع متطلبات ا��طط الدراسية لألقسام  .٧

 اال�اديمية، واالهتمامات البحثية لل�لية، وتوف�� نتائج التقييم ل��نھ التطو�ر وضمان ا��ودة .
 التأكد من ان اقسام ال�لية تل��م باش��اطات السالمة مكتو�ھ ووا��ة �� معمل القسم . .٨

التأكد من جميع اإلجراءات التحليلية، والطرائق العلمية مكتو�ھ �� نماذج موحده_ ع�� مستوى ال�لية_ 
 ومو��ة فيما ي�� :    أ.  اسم التحليل او الطر�قة.

 موقع املعمل الذي س�تم �� اجراء التحليل او الطر�قة ورقمة .ب.                        
 جـ . األجهزة واملواد املستخدمة �� التحليل، مع ذكر نوعيھ املواد ومخاطرها.                                      
 د. وصف للتحليل، مع ذكر ا��اطر امل��تبة _ ان وجدت_ ع�� اجراء مثل هذا التحليل.                                       
 ه. االحتياطات الالزم اتخاذها إلجراء مثل هذا التحليل.                                       
 و. طر�قة تصر�ف والتخلص من  املواد الكيميائية املستخدمة واملواد الناتجة ع��ا .                                       

 ��نھ الشؤون اال�اديمية:

ت�سيق اعمال الشؤون اال�اديمية لطلبة مرحلھ الب�الر�وس، وال�� �شمل : ت�سيق ا��دول الدرا��� لل�لية،  .١
و���يل املقررات وا��ذف واإلضافة، والتحو�ل، واالنقطاع، وطي القيد واعادتھ، وا��رمان والتحو�ل وت�سيق 
جدول االختبارات ، ومتا�عھ �سليم النتائج واستقبال الطلبة ا��دد، ومراجعھ ��الت الطلبة املتوقع تخرجهم، 

 والنظر �� االعذار ال�� يقدمها الطلبة نظ�� غيا��م عن الدراسة، بما يتوافق مع انظمھ ا��امعة ولوائحها.
 دراسة الطلبات املقدمة ل��نة �شأن إعادة االختبارات الفصلية أو ال��ائية ملرحلة الب�الور�وس أو املاجست��. .٢
 الت�سيق مع عمادة القبول وال���يل �� �ل ما يخص الشؤون اال�اديمية لطلبة مرحلھ الب�الور�وس. .٣
اعداد دليل الطالب وتحديثھ �ش�ل دوري، ع�� ان  يحتوي ا��طط الدراسية ل��امج ال�لية �ش�ل مختصر،  .٤

 واللوائح الداخلية لل�لية_ ان وجدت _ مع املواد املتعلقة بالئحة الدراسية واالختبارات للمرحلة ا��امعية.
 وضع اليھ لتوز�ع طلبة ال�لية ع�� األقسام ا��تلفة وتطبيقها �عد موافقھ مجلس ال�لية عل��ا. .٥
 وضع آليھ للمساعدة �� دعم الطلبة املتع��ين، ورفع التوصيات ال�� تتم حيالها ا�� مجلس ال�لية. .٦
 وضع آليھ وا��ة ومعلنھ �� كيفية استقبال ش�وي الطلبة، وتطبيقها �عد موافقھ عميد ال�لية. .٧
اق��اح آليھ لتحف�� التم�� واالبداع �� أداء الطلبة، وترشيح املتم��ين م��م ��وائز التم�� ع�� مستوى ال�لية  .٨

 وا��امعة وا��تمع . 
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 : ال��ائية االختبارات س�� تنظيم
 .  االختبارات إلجراء الالزمة القاعات اعداد .١
 .  ��ا االل��ام من والتأكد وتوز�عاها املراقبات جدول  وضع .٢
 .  األسئلة و�سليم استالم اإلجراءات تنظيم .٣
 ، العامة ا��دمات ، والسالمة االمن(  ال�لية خارج من االختبار لعملية املساندة ا��هات مع الت�سيق .٤

 )  ا��ركة ، الطبية ا��دمات
 .  العلوم �لية من ال�ليات لهذه املقدمة املواد بخصوص األخرى  ال�ليات مع الت�سيق .٥
 .  انتظامها وضمان االختبارات عملية س�� حسن من التأكد .٦
 

 : العامة للمقررات وال��ائية الفصلية االختبارات س�� تنظيم
 )  بورد أو بالك انتظام(  الطالبات اعداد وحصر ، ال�لية لطالبات تدرس ال�� العامة املقررات حصر .١
 ) .  انتظام(  األسئلة و�سليم استالم إجراءات لتنظيم التدر�س هيئة أعضاء مع التواصل .٢
 بورد البالك نظام طر�ق عن تدرس ال�� املقررات اختبار �شان املساندة الدراسات مركز مع التواصل .٣

 . وال��ائية الفصلية
 .  وال��ائية الفصلية االختبارات إلجراء الالزمة القاعات اعداد .٤
 .  ال�لية عميد قبل من  لالعتماد ��ا والرفع االختبارات ع�� للمراقبات التدر�س هيئة أعضاء ترشيح .٥
 .  املساندة ا��دمات مركز قبل من لل�لية الواردة املراقبات جداول  �سليم .٦
 .  وال��ائية الفصلية االختبارات س�� حسن من التأكد .٧
 ا��تصة ال��نة ع�� للعرض ��ا والرفع وال��ائية الفصلية االختبارات عن املتخلفات الطالبات اعذار استالم .٨

 . بال�لية
 .  املساندة الدراسات مركز قبل من الواردة املالحظات دراسة .٩

 :  الطالبية األ�شطة ��نھ

 ع�� واالشراف ومتا�ع��ا وال��ف��ية والثقافية والر�اضية العلمية الطالبية للفعاليات زمنية خطة اعداد .١
 .  ال�لية داخل تنفيذها

 .  مستواها برفع الالزمة املق��حات وتقديم أنواعها بجميع الطالبية األ�شطة فعاليات تقييم .٢
 .  امليدانية والز�ارات العلمية واملعارض واالجتماعية الثقافية اللقاءات لعمل الت�سيق .٣
 .  الطالب شؤون عمادة مع بالت�سيق تنفيذها ع�� والعمل ، وت�ن��ا الطالبية املبادرة ���يع .٤
 داخل األخرى  املعنية ا��هات ومع ، الطالبية األ�شطة يخص ما �ل �� الطالب شؤون عمادة مع الت�سيق .٥

  ا��امعة
 . لل�لية الزائرة الوفود استقبال .٦
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 :  ا��ر�ج�ن وحدة ��نھ

 .  السابقة األعوام ��ر�ج�ن بيانات قاعھ وعمل سابقھ سنوات ��مس بال�لية ا��ر�ج�ن حصر .١
 . التخرج �عد معهن للتواصل آليھ وإيجاد درا��� فصل ل�ل ا��ر�ج�ن بيانات جمع .٢
 .  عل��ا حصلت ال�� الشهادة من الطالبة استفادة مدى ملعرفھ السابقة األعوام ا��ر�ج�ن مع التواصل .٣
 ا��ر�ج�ن ��م ال�� اإلعالنات وضع خاللھ من يتم ا��ر�ج�ن، مع التواصل ليتم ال�لية موقع ع�� رابط وضع .٤

��ر���  حاج��م مدى ملعرفھ الشر�ات الهم عناو�ن كذلك املؤسسات او للشر�ات التوظيف باب كفتح
 �عمل ان املمكن من ال�� الشر�ات وما�� التخرج �عد ا��ر�ج�ن لد��م توظيف إم�انية وما�� ، ال�لية

 . العمل مجال �� ا����ة يك�سب بحيث تطو�� بنظام لد��م ا��ر�ج

 :  ال�لية موقع تطو�ر ��نھ

 .  ال�لية اقسام ��ميع)  واإلنجل��ية العر�ية(  باللغت�ن ال�لية ملوقع واجهت�ن اعداد ع�� العمل .١
 .  دور�ھ بصفة ا��توى  وتحديث)  انجل��ي _  عر�ي(  االلك��و�ي املوقع مراجعھ .٢
 . باللغت�ن ال�لية ألقسام املقررات ومحتوى  الدراسية ا��طط ادراج .٣
 ال�لية عن واملفيدة املهمة املعلومات ب�افھ العلياء والدراسات الب�الور�وس ملرحل�� ال�لية طلبھ امداد .٤

 . املوقع ع�� وادراجها
 . اللزوم عند م��ا االستفادة يتم ل�ى)  فوتوغرافية صور (  وخالفھ اجهزة ام�انيھ من ال�لية لدى ما توثيق .٥
 . مستمر �ش�ل وتحدي��ا املوقع ع�� لل�لية ا��تلفة األ�شطة اظهار .٦
 واألبحاث الذاتية والس��ة عناو���م بإدراج ال��صية التدر�س هيئة أعضاء مواقع ا�� السهل الوصول  .٧

 . العلمية

 شروط القبول بال�لية:

  ٧٥قسم العلوم الطبيعية ب�سبة ال تقل عن  –ا��صول ع�� شهادة الثانو�ة العامة.% 
 .ا��لوس الختبارات املركز الوط�� للقياس والتقو�م 
  مـن درجـة اخـتـبـار الـقـدرات و ٣٠% من املعدل ال��اك�� للشهادة الثانو�ة العامة و ٣٠أن ت�ون ال�سبة املوزونة %

 % من درجة االختبار التحصي��.٤٠
  وأع�� للدخول �� املفاضلة ع�� القبول.٧٠أن يحصل الطالب ع�� �سبة موزونة % 
  أال ي�ون قد م��� ع�� شهادة الثانو�ة العامة أو ما�عادلها مدة تز�د عن خمس سنوات ، و�جوز �ـ�ـلـس ا�ـ�ـامـعـھ

 االست�ناء من هذا الشرط إذا توفرت أسباب مقنعة.
 .حضور اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجل��ية 
  هـ باللغة اإلنجل��ية وتطبق ال�لية شرط اجتياز السنة التحض��ية.١٤٤٠-١٤٣٩بدأت الدراسة من عام 
  ا��صول ع�� مـوافـقـة جـهـة الـعـمـل لـلـتـفـرغ لـلـدراسـة واالنـتـظـام �ـ�ـا، إذا �ـان املـتـقـدم مـوظـف �ـ� أحـد الـقـطـاعـات

 ا���ومية أو ا��اصة.
 .أن �ستو�� أي شروط أخرى يحددها مجلس ا��امعة و�علن وقت التقديم 
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 نظام الدراسة: 

  تقدم ال�لية مقررا��ا ع�� فصـول دراسـيـة مـتـتـا�ـعـة حسـب مـا ورد �ـ� ا�ـ�ـطـة الـدراسـيـة، مـع تـطـبـيـق �ـافـة الـقـواعـد
 واإلجراءات األ�اديمية والنظامية األخرى الواردة �� الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة ا��امعية .

  .س�� الدراسة �� ال�لية ع�� نظام املستو�ات وتت�ون الدراسة ف��ا من ثمانية مستو�ات� 
  .مدة املستوى الدرا��� فصًال دراسيًا 
  .يتدرج الطالب �� الدراسة والنجاح �� مقررات املستو�ات الدراسية وفقًا ألح�ام االنتقال من مستوى إ�� آخر 
  ل الطالب املقررات الـدراسـيـة الـكـ�ـ�ونـيـا عـ�ـ� نـظـام (الـبـانـر) طـبـقـا �ـ�ـدول الـتـقـو�ـم الـزمـ�ـ� لـ�ـ�ـامـعـة والـلـوائـح���

 واألنظمة املعلنة عن عمادة القبول وال���يل ع�� موقع ا��امعة االلك��و�ي. 
  :يتم ���يل املقررات بما يضمن للطالب ا��د األد�ى من العبء الدرا��� �� �ل فصل ع�� أن ترا�� النقاط اآلتية 
 عدم التعارض �� ا��دول الدرا��� .  .١
 اس�يفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املراد ���يلها.  .٢
 

 املواظبة بالدراسة :

   ع�� الطالب املنتظم حضور ا��اضرات والدروس العملية و�ـحـرم مـن دخـول االخـتـبـار الـ�ـ�ـا�ـي فـ�ـ�ـا إذا قـلـت �سـبـة
%) من ا��اضرات والدروس العمليـة ا�ـ�ـددة لـ�ـل مـقـرر خـالل الـفـصـل الـدرا�ـ�ـ�، و�ـعـد الـطـالـب ٧٥حضوره عن (

 ).DNالذي حرم من دخول االختبار �س�ب الغياب راسبا �� املقرر، و�رصد لھ تقدير محروم (ح) (
   يجوز ��لس ال�لية أو من يفوضھ رفع ا��رمان والسماح للطالب بدخول االختبار شـر�ـطـة أن يـقـدم الـطـالـب عـذرا

 يقبلھ ا��لس.
   �الطالب الذي يتغيب عن االختبار ال��ا�ي ت�ون درجتھ صفرا �� ذلك االختبار، و�ـحـسـب تـقـديـره �ـ� ذلـك املـقـرر عـ�ـ

 أساس درجات األعمال الفصلية ال�� حصل عل��ا.
  إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار ال��ا�ي �� أي من مواد الفصل لعذر قهري جـاز �ـ�ـلـس الـ�ـلـيـة، �ـ� حـاالت

الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائھ اختبارا بديال خالل مـدة ال تـتـجـاوز �ـ�ـايـة الـفـصـل الـدرا�ـ�ـ� الـتـا�ـ� 
 و�عطى التقدير الذي يحصل عليھ �عد أدائھ االختبار البديل.

 
 التأجيل واالعتذار و االنقطاع عن الدراسة 

  يـجــوز لــلــطـالــب الــتــقـدم بـطــلــب تــأجـيــل الـدراســة لــعــذر يــقـبــلــھ مــجـلــس الـ�ــلـيــة عـ�ــ� أال تــتـجــاوز مــدة الـتــأجـيــل فصـلــ�ــن
دراسي�ن متتالي�ن أو ثالثة فصول دراسـيـة غـ�ـ� مـتـتـالـيـة كـحـد أق�ـ�ـ� طـيـلـة بـقـائـھ �ـ� ا�ـ�ـامـعـة ثـم يـطـوى قـيـده �ـعـد 
ذلك، و�جوز ��لس ا��امعة �� حال الضرورة االست�ناء مـن ذلـك، و ال تـحـ�ـسـب مـدة الـتـأجـيـل ضـمـن املـدة الـالزمـة 

 إل��اء متطلبات التخرج.
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  يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار �ـ� دراسـة فصـل درا�ـ�ـ� دون أن �ـعـد راسـبـا إذا تـقـدم �ـعـذر مـقـبـول �ـ�ـلـس
) و Wال�لية خالل املدة ال�� تحددها لوائح وأنظمة عمادة القبول وال���يل بال�لية و�رصد لـلـطـالـب تـقـديـر (ع) (

ویشترط موافقة ولي أم�ر ال�ط�ال�ب�ة ع�ن�د سنوات)،  ٤يح�سب هذا الفصل من املدة الالزمة إل��اء متطلبات التخرج ( 

 تقدمها لالعتذار عن االستمرار �� الدراسة أو التأجيل.
  إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل درا��� دون طلب التأجيل يطوى قيده من ا��امعة، و��ـلـس ا�ـ�ـامـعـة

طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل ، وال �عت�� الطالب منقطعًا عـن الـدراسـة لـلـفـصـول الـ�ـ� يـدرسـهـا 
 زائرًا �� جامعة أخرى .

 
 إعادة قيد الطالب للدراسة 

 -  يمكن للطالب املطوي قيده( املنقطع عن الدراسة) التقدم بطلب إعادة قيده برقمھ و��لھ قبـل االنـقـطـاع وفـق
 الضوابط اآلتية :

 - .أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أر�عة فصول دراسية من تار�خ طي القيد 
 - .أن يوافق مجلس ال�لية ع�� إعادة قيد الطالب 
 -  إذا م�ـ�ـ� عـ�ـ� طـي قـيـد الـطـالـب أر�ـعـة فصـول دراسـيـة فـأكـ�ـ� فـبـإمـ�ـانـھ الـتـقـدم لـ�ـ�ـامـعـة طـالـبـا مسـتـجـدا دون

الرجوع إ�� ��لھ الدرا��� السابق ع�� أن تنطبق عليھ �افة شروط القبول املعلـنـة �ـ� حـيـنـھ، و �ـ�ـلـس ا�ـ�ـامـعـة 
 االست�ناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها ا��لس.

 -  االست�ناء من ذلك. –�� حالة الضرورة  –ال يجوز إعادة قيد الطالب أك�� من مرة واحدة، و��لس ا��امعة 
 .ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا �ان مفصوال أ�اديميا 
  يجوز إعادة قيد الطالب امل���ب من ا��امعة بحيث يتم رفع طلبھ ا�� مجلس ال�لية لدراسة ام�انية عودتھ

للدراسة اذا �ان هناك س�ب مقنع، ع�� أن ال ي�ون منذرا أ�اديميا ألخر فصل درس فيھ ولم يم��� ع�� ا���ابھ 
 من ا��امعة أك�� من فصلي�ن دراسي�ن كحد اق���.

 .ال يجوز إعطاء تأجيل او اعتذار �عد إعادة قيد الطالب للدراسة للفصل الدرا��� الذي تم فيھ إعادة قيده 
 -  ال يجوز إعادة قيد الطـالـب الـذي فصـل مـن ا�ـ�ـامـعـة ألسـبـاب �ـعـلـيـمـيـة أو تـأديـ�ـيـة، أو الـذي فصـل مـن جـامـعـة

أخرى ألسباب تأدي�ية، و إذا ات�� �عد إعادة قيده أنھ سبق فصلھ ملثل هذه األسباب فيعد قيده مـلـ�ـ� مـن تـار�ـخ 
 إعادة القيد.

 
 لتخرج ا

يتخرج الطالب �عد ان��اء متطلبات التخرج بنجاح حسب ا��طة الدراسية، ع�� أال يـقـل مـعـدلـھ الـ�ـ�اكـ�ـ� عـن مـقـبـول 
تـحـديـد مـقـررات مـنـاسـبـة يـدرسـهـا الـطـالـب لـرفـع مـعـدلـھ  -بناء عـ�ـ� تـوصـيـة مـجـلـس الـقـسـم ا�ـ�ـتـص  -و��لس ال�لية 

 ال��اك�� وذلك �� حالة نجاحھ �� املقررات ورسو�ھ �� املعدل .
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 الفصل من ا��امعة 

 يفصل الطالب من ا��امعة �� ا��االت اآلتية :-
 ) و�ـ�ـلـس ا�ـ�ـامـعـة ٥مـن  ٢٫٠إذا حصل ع�� ثالثة إنذارات متتالية ع�� األك�� النخفاض معدلھ ال�ـ�اكـ�ـ� عـن (

 بناء ع�� توصية مجلس ال�لية إعطاء فرصة را�عة ملن يمكنھ رفع معدلھ ال��اك�� بدراستھ للمقررات املتاحة.
  ،(نصف املدة املقررة لتخرجھ عالوة ع�� مدة الـ�ـ�نـامـج) إذا لم ينھ الطالب متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها

و��لس ا��امعة إعطاء فرصة است�نائية للطالب إل��اء متطلبات التـخـرج بـحـد أق�ـ�ـ� ال يـتـجـاوز ضـعـف املـدة 
 األصلية ا��ددة للتخرج.

   يجوز للمجلس ا��امعة �� ا��االت االست�نائية معا��ة أوضاع الطالب الذين تـنـطـبـق عـلـ�ـ�ـم أحـ�ـام الـفـقـرتـ�ـن
 السابقت�ن إلعطا��م فرصة است�نائية ال تتجاوز فصل�ن دراسي�ن ع�� األك��.

 

 التحو�ل إ�� �لية العلوم من �لية أخرى خارج جامعة امللك فيصل

 يجوز قبول تحو�ل الطالب من خارج ا��امعة وفق الضوابط اآلتية:
أن ي�ون الطالب قد درس �� �لية أو جامعة مع��ف ��ا. -أ   

أال ي�ون مفصوًال من ا��امعة ا��ول م��ا ألسباب تأدي�ية. -ب   
أن تنطبق عليھ شروط التحو�ل ال�� يحددها مجلس ا��امعة. -ج   

 يتم تحو�ل الطالب �� أي فصل درا��� من جامعة إ�� أخرى وفقًا لإلجراءات واملواعيد املعلنة �� ا��امعة
 ا��ول إل��ا �� ضوء الضوابط العامة للتحو�ل.

 أن �سمح بقبول تحو�ل الطالب ل��امعة من جامعة أخرى وفقًا للضوابط التالية:  ��لس ال�لية
أ) أن ي�ون قد أم��� فصل�ن دراسي�ن ع�� األقل �� ا��امعة ال�� يرغب التحو�ل م��ا ع�� أال يقل عدد الوحدات 

 ) وحدة.٢٤الدراسية امل��لة �� ��لھ الدرا��� عن (
 ب) أن ال ي�ون منقطعًا عن الدراسة من ال�لية ال�� يرغب التحو�ل م��ا.

 ) أو ما �عادلها . ٥٫٠٠) من (٤٫٠٠جـ) أن ال يقل معدلھ ال��اك�� عند التحو�ل عن (
% من متطلبات التخرج و��لس ال�لية االست�ناء من ٥٠د) أن يدرس الطالب �� جامعة امللك فيصل ماال يقل عن 

 ذلك.
هـ) أن يتقدم الطالب بطلب التحو�ل الك��ونيا قبل بدء الفصل الدرا��� الذي يرغب التحو�ل إليھ بخمسة أسابيع 

 ع�� األقل.
 و) أية شروط أخرى يحددها مجلس ال�لية.

يقوم مجلس ال�لية بمعادلة املقررات ال�� درسها الطالب خارج ا��امعة بناًء ع�ـ� تـوصـيـة األقسـام الـ�ـ� تـقـدم هـذه 
املـقـررات، وتـثــ�ـت �ـ� ال�ـ�ــل األ�ــاديـ�ــ� لــلـطـالــب املــقـررات الـ�ــ� تــمـت مـعــادلـ�ــ�ـا لــھ، وال تـدخــل �ــ� احــ�ـســاب مــعـدلــھ 

 ال��اك��.
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 املرفقات املطلو�ة عند تقديم طلب التحو�ل من خارج ا��امعة:

 .:عبئة نموذج طلب التحو�ل الك��ونيا مع ارفاق �ل من� 
 .صورة من الشهادة الثانو�ة 
 .��ال��ل األ�ادي 
 .وصف املقررات ال�� سبق دراس��ا �� ا��امعة املراد التحو�ل م��ا 
 .صورة من بطاقة الهو�ة الوطنية او دف�� العائلة للطالبات 
 .أي مس�ندات أخرى أل��اب الظروف االجتماعية وا��االت اإل�سانية 
 

 التحو�ل إ�� �لية العلوم من �لية أخرى داخل جامعة امللك فيصل

 يجوز ��لس ال�لية املوافقة ع�� طلبات التحو�ل من �ليات أخرى داخل ا��امعة وفقًا للضوابط التالية:
أ) أن ي�ون قد أم��� فصل�ن دراسي�ن ع�� األقل �� ال�لية ال�� يرغب التحو�ل م��ا ع�� أال يقل عدد الوحدات 

 ) وحدة.٢٤الدراسية امل��لة �� ��لھ الدرا��� عن (
 ب) أن ال ي�ون منقطعًا عن الدراسة من ال�لية ال�� يرغب التحو�ل م��ا.

 ) أو ما �عادلها . ٥٫٠٠) من (٤٫٠٠جـ)  أن ال يقل معدلھ ال��اك�� عند التحو�ل عن (
 د) أن يقدم طلب التحو�ل  الك��ونيا قبل بدء الفصل الدرا��� الذي يرغب التحو�ل إليھ بخمسة أسابيع ع�� األقل.

 هـ) أي شروط أخرى يحددها مجلس ال�لية.
 .سمح بالتحو�ل ب�ن �ليات ا��امعة ملرة واحدة طيلة مدة الدراسة ا��امعية�  
  تث�ت �� ال��ل األ�ادي�� للطالب ا��ول من �لية إ�� آخري جميع املواد ال�� سبق لھ دراس��ا، و�شمل ذلك

  التقديرات واملعدالت الفصلية وال��اكمية طوال دراستھ �� ا��امعة.
 

 املرفقات املطلو�ة عند تقديم طلب التحو�ل من داخل ا��امعة :

 . عبئة نموذج طلب التحو�ل� 
 .صورة من الشهادة الثانو�ة 
 .��ال��ل األ�ادي 
       .صورة من بطاقة الهو�ة الوطنية او دف�� العائلة للطالبات 
��لس ال�لية االست�ناء عند التحو�ل من جامعة إ�� أخرى، أو من �لية إ�� أخرى الطالبات ذوات الظروف  

 االست�نائية ع�� أن يرا�� �� ذلك الضوابط التالية:
 أ) أن ت�ون قد أ��ت الطالبة فصًال دراسيًا �� جامع��ا أو �لي��ا.

ب) أن ترفق بطل��ا مس�ندًا رسميًا يث�ت ا��الة اإل�سانية وم�ان اإلقامة ا��ديد وا��اجة إ�� االنتقال �عد 
   نقل و�� األمر خارج مقر الدراسة). –تقاعد و�� األمر  –الزواج  –الطالق  –مثل ( وفاة و�� األمر  القبول 
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 التحو�ل من قسم إ��  قسم آخر داخل ال�لية

  يجوز للطالب �عد موافقة عميد ال�لية التحو�ل من تخصص إ�� آخر داخل ال�لية وفق ضوابط يضعها مجلس
 ا��امعة.

  تث�ت �� ال��ل األ�ادي�� للطالب ا��ول من تخصص إ�� آخر جميع املواد ال�� سبق لھ دراس��ا، و�شمل ذلك
  التقديرات واملعدالت الفصلية وال��اكمية طوال دراستھ �� ا��امعة.

  : ��حالة التحو�ل من تخصص إ�� آخر يرا�� ما ي �� 
 أ) اس�يفاء شروط االلتحاق بالتخصص املراد التحو�ل إليھ وال�� تنص ع�� :

 الر�اضيات العامة-الف��ياء العامة-أن ي�ون الطالب قد اجتاز بنجاح املقررات العامة األر�عة ( الكيمياء العامة-
 األحياء العامة)

  ٣٫٢٥أن ال يقل املعدل ال��اك�� للطالب عند التحو�ل عن 
 ) ساعة من خطة ال�لية.٢٤أن ي�ون الطالب قد اجتاز بنجاح ( 
 . أن يحصل الطالب ع�� تقدير جيد جدا ع�� األقل  �� املقرر العام  للقسم املراد التحو�ل إليھ 
  من اجما�� الطلبة املقبول�ن سنو�ًا.٥�عتمد التحو�ل ب�ن األقسام ع�� إم�انيات القسم وذلك �� حدود % 

 ب)  ي�ون التحو�ل ملرة واحدة طيلة مدة الدراسة ا��امعية.
 ج)    أية شروط أخرى يحددها مجلس ال�لية.

 
 املرفقات املطلو�ة عند تقديم طلب التحو�ل من قسم إ�� آخر داخل �لية العلوم .

 .عبئة نموذج طلب التحو�ل� 
 .صورة من الشهادة الثانو�ة 
 صورة من ن�يجة اختبار القدرات 
 .��ال��ل األ�ادي 
 .صورة من بطاقة الهو�ة الوطنية او دف�� العائلة للطالبات 
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 الطالب الزائر :

و�و الذي يقوم بدراسة �عض املقررات �� جامعة أخرى أو �ـ� فـرع مـن فـروع ا�ـ�ـامـعـة الـ�ـ� يـ�ـتـ�ـ� إلـ�ـ�ـا دون تـحـو�ـلـھ، 
  و�عادل لھ املواد ال�� درس�ا وفقًا للضوابط اآلتية:

 .موافقة ال�لية ال�� يدرس ف��ا مسبقًا ع�� الدراسة 

 .أن ت�ون الدراسة �� �لية أو جامعة مع��ف ��ا 

  أن يــ�ـون املـقــرر الــذي يــدرسـھ الـطــالـب خـارج ا�ـ�ــامـعــة مــعـادًال أو (مــ�ـافــئـًا) �ـ� مـفــرداتـھ ألحـد املـقــررات الــ�ـ� تـتــضـمــ�ـ�ــا
 متطلبات التخرج.

 .ش��ط ملعادلة املقررات ال�� تمت دراس��ا بنظام الزائر خارج ا��امعة أن يجتاز املقرر  و�تقدير ال يقل عن جيد� 

  ال تح�سب معدالت املقررات ال�ـ� تـتـم مـعـادلـ�ـ�ـا لـلـطـالـب الـزائـر مـن ا�ـ�ـامـعـة األخـرى ضـمـن مـعـدلـھ الـ�ـ�اكـ�ـ�، وتـثـ�ـت
 املقررات �� ��لھ األ�ادي��.

  ال يحق للطالب الدراسة بنظام زائر أك�� من فصل�ن دراسي�ن بحيث ال يتجاوز مجموع  الوحدات الدراسية ال�� يمـكـن
 % من مجموع الوحدات الالزمة للتخرج.٣٠اح�سا��ا من خارج ا��امعة 

 .أن ي�ون الطالب أن�� فصل�ن دراسي�ن ع�� األقل قبل  تقديم طلب الدراسة بنظام زائر خارج ا��امعة 

 
 ضوابط االختبارات بال�لية

  .��دخول االختبار بالبطاقة ا��امعية للطالب. واالل��ام بالزي الرس 
                       ال يجوز للطالب دخول االختبار ال��ا�ي �عد م��� نصف ساعة من بدايتھ، كما ال �سـمـح لـھ بـا�ـ�ـروج مـن االخـتـبـار قـبـل

 م��� نصف ساعة من بدايتھ.
                  الغش �� االختبار أو الشروع فيھ ومخالفة التـعـلـيـمـات وقـواعـد إجـراء االخـتـبـار أمـور �ـعـاقـب عـلـ�ـ�ـا الـطـالـب وفـق الئـحـة

 تأديب الطالب ال�� يصدرها مجلس ا��امعة.
  للطالب الذي يرغب �� إعادة ت��يح ورقة إجابة االختبار أن يقـدم طـلـب بـذلـك إ�ـ� عـمـيـد الـ�ـلـيـة أو مـن يـفـوضـھ خـالل

 أسبوع�ن من تار�خ إعالن الن�يجة.
  إحضــار جــمــيــع األدوات الــالزمــة واملســمــوحــة ألداء االمــتــحــان �ــاألقــالم واآللــة ا�ــ�ــاســبــة ونــحــوهــمــا، وال �ســمــح بــتــداول أو

 .استعارة هذه األدوات أثناء االمتحان
  حـال السـمـاح بـاسـتـخـدام اآللـة ا�ـ�ـاسـبـة، فـإن لـلـطـالـب إجـراء ا�ـ�ـسـابـات عـ�ـ� اآللـة ا�ـ�ـاسـبـة ولـ�ـس عـ�ـ� تـطـبـيـقـات ��

 .ا��اسبة املوجودة �� الساعات أو ا��واالت أو أي جهاز آخر
  االل��ام بالهدوء أثناء ا��لوس لالمتحان واالبتعاد الـتـام قـبـل وأثـنـاء االمـتـحـان عـن االنـخـراط �ـ� أي عـمـل مـنـا�ـ� لـألعـراف

 األ�اديمية، واألخالقية.
  عدم حيازة األجهزة االلك��ونية �ا��وال والساعات اإللك��ونية ونحوها أثناء ا��لوس لالمتحان، وحياز��ا  �ـعـد مـخـالـفـة

، حـ�ـ� وإن لـم يـكـن حـيـاز�ـ�ـا بـقـصـد مـحـاولـة "الشروع �� الـغـش" صر�حة لتعليمات االختبار و�ندرج ع�� أقل تقدير تحت
 .الغش
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 اإلرشاد األ�ادي�� وال�شاط الطال�ي

يمثل اإلرشاد األ�ادي�� ركنًا أساسيًا �� النظام التعلي�� حيث أنھ مع بداية التحاق الطالب باألقسام العلمية بـالـ�ـلـيـة 
 يتم توز�عهم ع�� املرشدين األ�اديمي�ن من أعضاء هيئة التدر�س �ل ع�� حسب تخصصھ.

 
 أ�داف اإلرشاد األ�ادي�� :

  .عز�ز حب االنتماء إ�� املؤسسة التعليمية عند الطالب والتكيف مع الب�ئة ا��امعية� 
  .معا��ة املشكالت الطالبية واأل�اديمية والسلوكية واالجتماعية ال�� تؤثر ع�� التحصيل العل�� والفكري لد��م 
   االستفادة من خ��ات أعضاء هيئة التدر�ـس �ـ� مسـاعـدة الـطـالـب عـ�ـ� بـلـورة أهـدافـھ واتـخـاذ الـقـرارات املـنـاسـبـة

 واملسئولة املتعلقة بمستقبلھ امل�� والعل��.
  .الر�ط ب�ن الدعم الطال�ي ومعاي�� ا��ودة 
 .املساهمة �� ت�و�ن ��صية الطالب ا��ام�� ع�� أسس من العقيدة ال��يحة والسلوك السليم 
 

 م�ام املرشد األ�ادي�� 
 .عر�ف الطالب املستجد بنظام املقررات� 
 .بناء عالقة طيبة مع الطالب والعمل ع�� تقديم العون واملساعدة لھ 
 .متا�عة ال��ل األ�ادي�� للطالب 
 .مساعدة الطالب ع�� الس�� وفق ا��طة الدراسية املعدة من قبل القسم من خالل االرشاد االلك��و�ي للطالب 
 .يمد الطالب بمعلومات دقيقة عن سياسات املؤسسة وأنظم��ا وقواني��ا وإم�انيا��ا 
 .��مراقبة ومناقشة املواضيع ال�� تخص تقدم الطالب األ�ادي 
 .يو�� للطالب مفهوم الساعات املكت�ية وأهمية التواصل مع أساتذتھ 
 .(مع التأكد من الساعات امل��لة للطالب) عد ملف اإلرشاد األ�ادي�� للطالب� 
 .يجيب عن االستفسارات و�رحب بز�ارة الطالب 
 (وفق النماذج ا��صصة لذلك ).��ينظم جدوًال ��لسات اإلرشاد األ�ادي 
 .إرشاد الطالب املتأخر دراسيًا وتوج��ھ 
 .رعاية الطالب املتفوق�ن 
 .تقديم العون واملشورة للطالب املتع��ين 
 .يع الطالب للمشاركة �� األ�شطة الالصفية داخل ا��امعة وخارجها��� 
 .يقوم املرشد بمتا�عة إنجازات الطالب 
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 حسابات المعدل الفصلي والتراكمي حسب القواعد التنفیذیة لجامعة الملك فیصل
 

 تحتسب التقدیرات التي یحصل علیھا الطالب في كل برنامج/مقرر دراسي كما یلي :

Value 
(English) 

Value 
(Arabic) 

Points 
(out of 5) 

Grade Range Symbol 
(English) 

Symbol 
(Arabic) 

Exceptional ٩٥-١٠٠ ٥٫٠٠ ممتاز مرتفع +A +أ 
Excellent ٩٥-٩٠ ٤٫٧٥ ممتاز A أ 
Superior ٩٠-٨٥ ٤٫٥٠ جید جداً مرتفع +B +ب 

Very Good  ً٨٥-٨٠ ٤٫٠٠ جید جدا B ب 
Above Average ٨٠-٧٥ ٣٫٥٠ جید مرتفع +C +ج 

Good ٧٥-٧٠ ٣٫٠٠ جید C ج 
Pass-High ٧٠-٦٥ ٢٫٥٠ مقبول مرتفع +D +د 

Pass ٦٥-٦٠ ٢٫٠٠ مقبول D د 
Fail ١٫٠٠ راسب less than 60 F ھـ 

In-Progress مستمر -- -- IP م 
In-Complete غیر مكتمل -- -- IC ل 

Denial ١٫٠٠ محروم -- ND ح 
No grade-Pass ٦٠ -- ناجح دون درجة and more NP ن د 
No grade-Fail راسب دون درجة -- Less than 60 NF ھـ د 

Withdrawn منسحب بعذر --   W ع 

 حساب النقاط لكل مادة :    
 عدد ساعات المادة  X  النقاط =  النقاط الممثلة لتقدیر المادة                      

 
 
 
 
 
 
 

 حساب المعدل الفصلي والتراكمي      
 الفصل األول :          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 ٣٫٧=    ——————=   معدل الفصل األول               

 مثال :
 +Aثقافة إسالمیة (ساعتان) 

 نقاط ١٠=  ٢  ٥xالنقاط = 
  

 مثال آخر :
 Cتذوق أدبي (ساعتان) 

 نقاط ٦=  ٢ x ٣النقاط = 

 النقاط ھجائیة نھائیة الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 ٩٫٥ م ٩١ ٢ الصحة واللیاقة ٠٢٣١١٠١
 ١٠ د+ ٦٥ ٤ )١كیمیاء عامة ( ٠٨١٥١٠١
 ١٦ ب ٨١ ٤ ١فبزیاء عامھ  ٠٨١٤١٠١
 ١٤ ج+ ٧٥ ٤ احیاء عامھ  ٠٨١٦١٠١
 ١٣٫٥ ب+ ٨٥ ٣ ریاضیات عامھ ٠٨١٧١٠٣

 ٦٣ ---- ---- ١٧ ------------- المجموع

 ٦٣مجموع النقاط   
 

 ١٧مجموع الساعات 
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 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 الفصل الثاني :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٫٥٧=   -——————معدل الفصل الثاني =  
 
 

 ٣٫٦٤=      —————————المعدل التراكمي = 
  
 
 
   باإلمكان ح�ساب مع�دل الطال�ب الكترونی�ا  م�ن خ�الل ال�رابط الموج�ود عل�ى موق�ع عم�ادة القب�ول

 والتسجیل 

 :ا��صول ع�� مرتبة الشرف 

  ) ٥٫٠٠) مـن (٥٫٠٠) إ�ـ� (٤٫٧٥تمنح مرتبة الشرف األو�� للطالب ا��ـاصـل عـ�ـ� مـعـدل تـراكـ�ـ� مـن (
 عند التخرج.

  ) مـن ٤٫٧٥)  إ�� أقـل مـن (٤٫٢٥تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب ا��اصل ع�� معدل تراك�� من (
 ) عند التخرج.٥٫٠٠(

 : ش��ط ل��صول ع�� مرتبة الشرف األو�� أو الثانية� 
 أال ي�ون الطالب قد رسب �� مقرر درسھ �� ا��امعة أو �� جامعة أخرى. .١
أن ي�ون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج �� مده أقصاها مـتـوسـط املـدة بـ�ـن ا�ـ�ـد األد�ـى وا�ـ�ـد   .٢

 األق��� للبقاء �� �ليتھ.
 .% من متطلبات التخرج٦٠أن ي�ون الطالب قد درس �� ا��امعة ال�� س�تخرج م��ا ماال يقل عن  .٣

 النقاط ھجائیة نھائیة الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 ٦ ج ٧٣ ٢ تذوق أدبي ٠٢٠٢١٣٢
 ١٢ ج ٧٣ ٤ )٢كیمیاء عامة ( ٠٨١٥١١١
 ١٦ ب ٨١ ٤ )١كیمیاء عضویة ( ٠٨١٥١١٢
 ١٠٫٥ ج+ ٧٥ ٣ )١تفاضل وتكامل ( ٠٨١٧١١٠
 ٩ ب+ ٨٥ ٢ مقدمة في اإلحصاء ٠٨١٧٢٠٧

 ٥٣٫٥ ---- ---- ١٥ ------------- المجموع

 ٥٣٫٥مجموع النقاط   
 

 ١٥مجموع الساعات 

 ) ٥٣٫٥+   ٦٣مجموع النقاط  (  
 

 )  ١٥+  ١٧مجموع الساعات ( 
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 جدول املستو�ات

 القسم
 المستوي (من/إلي) ساعة

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 ١٢٩-١١٥ ١١٤-٩٩ ٩٨-٨٣ ٨٢-٦٦ ٦٥-٥١ ٥٠-٣٤ ٣٣-١٨ ١٧-١ علوم الحیاة

 ١٣٠-١١٦ ١١٥-١٠٠ ٩٩-٨٤ ٨٣-٦٧ ٦٦-٥١ ٥٠-٣٤ ٣٣-١٨ ١٧-١ كیمیاء
 ١٢٩-١١٦ ١١٥-١٠١ ١٠٠-٨٤ ٨٣-٦٨ ٦٧-٥٢ ٥١-٣٤ ٣٣-١٨ ١٧-١ ریاضیات

 ١٢٩-١١٥ ١١٤-١٠٠ ٩٩-٨٤ ٨٣-٦٧ ٦٦-٥٠ ٤٩-٣٣ ٣٣-١٨ ١٧-١ فیزیاء

 �سمح للطالب بدراسة مقررات إضافية بحيث:
 أن ي�ون املقرر ضمن ا��طة الدراسية للطالب و�� املستوي الدرا��� الذي يؤهلھ لل���يل فيھ.

 أن �سمح املعدل ال��اك�� للطالب بإضافة املقررات ع�� أن ت�ون ع�� النحو التا��:
 

 متطلبات ا��امعة واملقررات االختيار�ة

 يقوم الطالب بدراسة مقررات كمتطلبات ل��امعة ضمن ا��طط الدراسية لألقسام.
 باإلضافة إ�� دراسة مقرر�ن اختيار��ن مما يأ�ي:

                            النظام االقتصادي �� اإلسالم  •األخالق اإلسالمية وآداب املهنة 
                                اإلسالم وقضايا العلم والتقنية  •النظام االجتما�� �� اإلسالم 
                فقھ الس��ة  •النظام السيا��� وحقوق اإل�سان �� اإلسالم 

 تسجیل المقررات نسبة إلي المعدل

 الحد األقصى للساعات المعدل التراكمي
 ٢٣ فأكثر ٤

  ١٩ ٢٫٥ –  ٤ 

  ١٥ ٢ -  ٢٫٥ 

 ١٢ فأقل  ٢   
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 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 الخطة الدراسیة لقسم علوم الحیاة
 
 

 السنة األولى
 المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عددالوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٧-١٠١ ١٠١ریض  ریاضیات عامة ٢ ١ ٣ -

 ٠٨١٥-١٠١ ١٠١كیم  )١كیمیاء عامة( ٣ ١ ٤ -
 ٠٨١٤-١٠١ ١٠١فیز  )١فیزیاء عامة( ٣ ١ ٤ -

 ٠٨١٦-١٠١ ١٠١حیا  أحیاء عامة ٣ ١ ٤ -

 ٠٢٣١-١٠١ ١٠١بدن  الصحة واللیاقة ٢ - ٢ -
 المجموع ١٣ ٤ ١٧  

 المستوى الثاني:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٧-٢٠٧ ٢٠٧ریض  مقدمة في اإلحصاء ٢ - ٢ ١٠١ریض

 ٠٨١٦-١١٢ ١١٢حیا  علم الالفقاریات ٣ ١ ٤ ١٠١حیا 

 ٠٨١٦-١١٣ ١١٣حیا  علم الخلیة ١ ١ ٢ ١٠١حیا 

 ٠٨١٦-٢١٣ ٢١٣حیا  أساسیات علم البیئة ٢ ١ ٣ ١٠١حیا 

 ١٧٠٠-١٠١ ١٠١نجل  اللغة االنجلیزیة ٣ - ٣ -

 ٧٤٠١-٣٠١ ٣٠١سلم قضایا ثقافیة معاصرة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٣ ٣ ١٦  

 السنة الثانیة
 المستوى الثالث:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٥-١١٣ ١١٣كیم  كیمیاء عضویة ٢ ١ ٣ ١٠١كیم 

 ٠٨١٧-١٨٠ ١٨٠ریض  مقدمة في الحاسب اآللي ٢ ١ ٣ -

 ٠٨١٦-١١١ ١١١حیا  علم البیئة النباتیة ٢ ١ ٣ ٢١٣حیا 

 ٠٨١٦-٢١١ ٢١١حیا  علم الوراثة ٢ ١ ٣ ١١٣حیا 

 ٠٨١٦-٢١٢ ٢١٢حیا  المملكة النباتیة ٢ ١ ٣ ١٠١حیا 

 ٧٤٠٢-١٠٢ ١٠٢عرب التحریر العربي ٢ -  ٢ -

 المجموع ١٢ ٥ ١٧  
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 *المستوى الرابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٦-٢٠٣ ٢٠٣حیا  تحضیرات مجھریة ١ ١ ٢ ١٠١حیا 

 ٠٨١٦-٢٢١ ٢٢١حیا  بكتیریا وفیروسات ٢ ١ ٣ ٢١٢حیا 

 ٠٨١٦-٢٢٢ ٢٢٢حیا  علم الحبلیات ٣ ١ ٤ ١١٣حیا 

 ٠٨١٦-٢٢٣ ٢٢٣حیا  تلوث البیئة ٢ - ٢ ٢١٣حیا 

 ١٧٠٨-١٠٣ ١٠٣نجل  اللغة االنجلیزیة العلمیة ٢ - ٢ ١٠١نجل 

العقیدة اإلسالمیة  ٢ - ٢ -
 والمذاھب المعاصرة

 ٧٤٠١-١٠١ ١٠١سلم 

 المجموع ١٢ ٣ ١٥  

 السنة الثالثة
 المستور الخامس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٣٣٢-٠٨١٦ ٣٣٢حیا  فطریات وطحالب ٢ ١ ٣ ٢١٢حیا 

 ٣٣٣-٠٨١٦ ٣٣٣حیا  )١وظائف أعضاء نبات ( ٢ ١ ٣ ٢١٢حیا 

 ٣٤٢-٠٨١٦ ٣٤٢حیا  علم الحشرات العام ٢ ١ ٣ ١١٢حیا 

 ٣٤٧-٠٨١٦ ٣٤٧حیا  )١وظائف أعضاء الحیوان ( ٢ ١ ٣ ٢٢٢حیا 

 ٣٠١-٠٨١٥ ٣٠١كیم  كیمیاء حیویة ٢ ١ ٣ ١١٣كیم 

 ٧٤٠٢-١٠٣ ١٠٣عرب التذوق األدبي ٢ - ٢ -

 المجموع ١٢ ٥ ١٧  

 المستوى السادس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

تصنیف النباتات  ٢ ١ ٣ ٢١٢حیا 
 الزھریة

 ٣٣٥-٠٨١٦ ٣٣٥حیا 

 ٣٣٦-٠٨١٦ ٣٣٦حیا  شكل وتشریح النبات ٣ ١ ٤ ٢١٢حیا 

 ٣٤٣-٠٨١٦ ٣٤٣حیا  علم الطفیلیات ٢ ١ ٣ ١١٢حیا 

المفصلیات الطبیة  ١ ١ ٢ ٣٤٢حیا 
 واالقتصادیة

 ٣٤٦-٠٨١٦ ٣٤٦حیا 

 ٣٤٨-٠٨١٦ ٣٤٨حیا  علم األنسجة ١ ١ ٢ ١١٣حیا 
 متطلب من متطلبات الجامعة ٢ - ٢ -

 المجموع ١١ ٥ ١٦  
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 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 السنة الرابعة
 

 المستوى السابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٤٠١ -٠٨١٦ ٤٠١حیا  الوراثة الجزیئیة ٢ ١ ٣ ٢١١حیا 

 ٤٢١ -٠٨١٦ ٤٢١حیا  ارشجونیات ٢ ١ ٣ ٣٣٥حیا 

 ٤٣٦ -٠٨١٦ ٤٣٦حیا  نبات اقتصادي ٢ -  ٢ ٣٣٥حیا 

 ٠٨١٦-٤٤٢ ٤٤٢حیا  أساسیات علم المناعة ١ ١ ٢ ٣٤٧حیا 

 ٢٢٢حیا 
 ٣٤٨حیا 

 ٤٤٥ -٠٨١٦ ٤٤٥حیا  أساسیات علم األجنة ١ ١ ٢

 ٣٤٧حیا 
 ٣٣٥حیا 

 ٤٤٨ -٠٨١٦ ٤٤٨حیا  مشروع تخرج ٢ - ٢

 متطلب من متطلبات الجامعة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٢ ٤ ١٦  

 

 المستوى الثامن:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٤٣٣ -٠٨١٦ ٤٣٣حیا  )٢وظائف أعضاء نبات ( ٢ ١ ٣ ٣٣٣حیا 

زراعة الخالیا  ١ ١ ٢ ٣٣٣حیا 
 واألنسجة النباتیة

 ٤٣٧ -٠٨١٦ ٤٣٧حیا 

 ٤٤١ -٠٨١٦ ٤٤١حیا  التشریح المقارن ٢ ١ ٣ ٢٢٢حیا 
 ٤٤٣ -٠٨١٦ ٤٤٣حیا  )٢(وظائف أعضاء حیوان  ٢ ١ ٣ ٣٤٧حیا 

 ٢١٣حیا 
 ٣٤٧حیا 

 ٤٤٦ -٠٨١٦ ٤٤٦حیا  البیئة وسلوك الحیوان ٢ - ٢

 ٢١٣حیا 
 ٣٣٥حیا 

 ٤٤٧ -٠٨١٦ ٤٤٧حیا  التنوع الحیوي ٢ - ٢

 المجموع ١١ ٤ ١٥  



٢٩ 

 

 الخطة الدراسیة لقسم الكیمیاء
 السنة األولي

 المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٧-١٠٣ ١٠٣ریض  ریاضیات عامة ٣ - ٣ -

 ٠٨١٥-١٠١ ١٠١كیم  )١كیمیاء عامة( ٣ ١ ٤ -
 ٠٨١٤-١٠١ ١٠١فیز  )١فیزیاء عامة( ٣ ١ ٤ -

 ٠٨١٦-١٠١ ١٠١حیا  أحیاء عامة ٣ ١ ٤ -

 ٠٢٣١-١٠١ ١٠١بدن  الصحة واللیاقة ٢ - ٢ -
 المجموع ١٤ ٣ ١٧  

 المستوى الثاني:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٥-١١١ ١١١كیم  )٢كیمیاء عامة( ٣ ١ ٤ ١٠١كیم 

 ٠٨١٥-١١٢ ١١٢كیم  )١كیمیاء عضویة( ٣ ١ ٤ ١٠١كیم 

 ٠٨١٧-١١٠ ١١٠ریض  )١تفاضل وتكامل( ٣ - ٣ ١٠٣ریض

 ١٧٠٠-١٠١ ١٠١نجل  اللغة االنجلیزیة ٣ - ٣ -

 ٧٤٠١-٣٠١ ٣٠١سلم قضایا ثقافیة معاصرة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٤ ٢ ١٦  

 السنة الثانیة
 المستوى الثالث:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٥-٢٣١ ٢٣١كیم  )١كیمیاء غیر عضویة( ٢ ١ ٣ ١٠١كیم 

 ٠٨١٥-٢٤١ ٢٤١كیم  كیمیاء تحلیلھ ٣ ١ ٤ ١٠١كیم 

 ٠٨١٥-٢٥١ ٢٥١كیم  )٢كیمیاء عضویة( ٣ - ٣ ١١٢كیم 

مقدمة في الحاسب  ٢ ١ ٣ -
 اآللي

 ٠٨١٧-١٨٠ ١٨٠ریض 

 ٠٨١٧-٢٠٧ ٢٠٧ریض  مقدمة في اإلحصاء ٢ - ٢ ١٠٣ریض 

 ٧٤٠٢-١٠٢ ١٠٢عرب التحریر العربي ٢ - ٢ ----
 المجموع ١٤ ٣ ١٧  



٣٠ 

 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 المستوى الرابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٥-٢٢١ ٢٢١كیم  )١كیمیاء فیزیائیة( ٢ - ٢ ١١١كیم 

كیمیاء العناصر   ٢ - ٢ ٢٣١كیم 
 االنتقالیة

 ٠٨١٥-٢٣٢ ٢٣٢كیم 

كیمیاء المركبات غیر  ٢ - ٢ ٢٥١كیم 
 متجانسة الحلقیة

 ٠٨١٥-٢٥٢ ٢٥٢كیم 

 ٠٨١٥-٢٦١ ٢٦١كیم  )١كیمیاء حیویة( ٣ ١ ٤ ١١٢كیم 

 ٠٨١٥-٢٧١ ٢٧١كیم  التلوث البیئي ٢ - ٢ ----

 ١٧٠٨-١٠٣ ١٠٣نجل  اللغة االنجلیزیة العلمیة ٢ - ٢ ١٠١نجل 

العقیدة اإلسالمیة  ٢ - ٢ ----
 والمذاھب المعاصرة

 ٧٤٠١-١٠١ ١٠١سلم 

 المجموع ١٥ ١ ١٦  

 السنة الثالثة
 المستوى الخامس:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ١١٠ریض 
 ٢٢١كیم 

حركیة التفاعالت  ٢ ١ ٣
 الكیمیائیة

 ٠٨١٥-٣٢٢ ٣٢٢كیم 

 ٠٨١٥-٣٢٣ ٣٢٣كیم  كیمیاء السطوح والحفز ٣ - ٣ ٢٢١كیم 

 ٠٨١٥-٣٣٣ ٣٣٣كیم  الكیمیاء التناسقیة ٢ ١ ٣ ٢٣٢كیم 

 ٠٨١٥-٣٥٣ ٣٥٣كیم  الكیمیاء الفراغیة ٢ - ٢ ٢٥١كیم 

 ٠٨١٥-٣٦٢ ٣٦٢كیم  )٢كیمیاء حیویة( ٢ ١ ٣ ٢٦١كیم 

تطبیقات الحاسب اآللي  - ١ ١ ١٨٠ریض 
 في الكیمیاء

 ٠٨١٨-٣٧٢ ٣٧٢كیم 

 ٧٤٠٢-١٠٣ ١٠٣عرب التذوق األدبي ٢ - ٢ -

 المجموع ١٣ ٤ ١٧  

 المستوى السادس:

رمز   عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٥-٣٢٤ ٣٢٤كیم  الكیمیاء الضوئیة ٢ - ٢ ٢٣٢كیم 

التحلیل الكیمیائي  ٣ - ٣ ٢٤١كیم 
 باألجھزة

 ٠٨١٥-٣٤٢ ٣٤٢كیم 

میكانیكیات التفاعالت  ٢ - ٢ ٣٥٣كیم 
 العضویة

 ٠٨١٥-٣٥٤ ٣٥٤كیم 

 ٠٨١٥-٣٥٥ ٣٥٥كیم  أطیاف عضویة ٢ ١ ٣ ٢٥١كیم 

كیمیاء البترول  ٢ - ٢ ٢٥١كیم 
والصناعات 
 البتروكیمیائیة

 ٠٨١٥-٣٥٦ ٣٥٦كیم 

 ٠٨١٥-٣٧٣ ٣٧٣كیم  كیمیاء البیئة ٢ - ٢ -

 أحد متطلبات الجامعة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٥ ١ ١٦  



٣١ 

 

 السنة الرابعة
 المستوى السابع:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٠٨١٥-٤٢٥ ٤٢٥كیم  الكیمیاء الكھربائیة ٢ - ٢ ٢٢١كیم 
 ٠٨١٥-٤٢٦ ٤٢٦كیم  كیمیاء الغرویات ٢ - ٢ ٣٢٣كیم 

 ٠٨١٥-٤٣٤ ٤٣٤كیم  نظریة المجموعات ٢ - ٢ ٣٣٣كیم 

 ٠٨١٥-٤٤٣ ٤٤٣كیم  التحلیل الكیمیائي باألجھزة - ٢ ٢ ٣٤٢كیم 

 ٣٥٤كیم 
 ٣٥٥كیم 

 ٠٨١٥-٤٥٧ ٤٥٧كیم  كیمیاء المنتجات الطبیعیة ٢ - ٢

 ٠٨١٥-٤٥٨ ٤٥٨كیم  كیمیاء البولیمرات ٢ - ٢ ٢٥١كیم 
 ٠٨١٥-٤٧٤ ٤٧٤كیم  مشروع بحث ٢ - ٢ -
 أحد متطلبات الجامعة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٤ ٢ ١٦  

 المستوى الثامن:

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ٣٢٢كیم 
 ١١٠ریض 

 ٠٨١٥-٤٢٧ ٤٢٧كیم  كیمیاء الكم ٢ - ٢

كیمیاء الالنثنیدات  ٢ - ٢ ٣٣٣كیم 
 واألكتنیدات

 ٠٨١٥-٤٣٥ ٤٣٥كیم 

 ٠٨١٥-٤٣٦ ٤٣٦كیم  أطیاف غیر عضویة ٢ - ٢ ٤٣٤كیم 

 ٠٨١٥-٤٥٩ ٤٥٩كیم  تحضیرات عضویة ١ ٢ ٣ ٣٥٥كیم 

میكانیكیة التفاعالت  ٢ - ٢ ٣٣٣كیم 
 غیر العضویة

 ٠٨١٥-٤٣٧ ٤٣٧كیم 

٤٢٥كیم   ٠٨١٥-٤٢٨ ٤٢٨كیم  التآكل ٢ - ٢ 

٣٣٣كیم   ٠٨١٥-٤٧٥ ٤٧٥كیم  كیمیاء عضو معدنیة ٢ - ٢ 

 المجموع ١٣ ٢ ١٥  



٣٢ 

 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 الخطة الدراسیة لقسم الریاضیات واإلحصاء
 السنة األولى

 المستوى األول

رمز  مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 المقرر

 رقم المقرر
 نظري عملي المجموع

 ١٠٣-٠٨١٧ ١٠٣ریض  ریاضیات عامة ٣ - ٣ -
 ٠٨١٥-١٠١ ١٠١كیم  )١كیمیاء عامة( ٣ ١ ٤ -
 ٠٨١٤-١٠١ ١٠١فیز  )١فیزیاء عامة( ٣ ١ ٤ -
 ٠٨١٦-١٠١ ١٠١حیا  أحیاء عامة ٣ ١ ٤ -
 ٠٢٣١-١٠١ ١٠١بدن  الصحة واللیاقة ٢ - ٢  
 المجموع ١٤ ٣ ١٧  

 المستوى الثاني 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ١٠٢-٠٨١٤ ١٠٢فیز  )٢فیزیاء عامة ( ٣ ١ ٤ ١٠١فیز

 ١١٠-٠٨١٧ ١١٠ریض  )١تفاضل وتكامل ( ٣ - ٣ ١٠٣ریض

 ١٢٤-٠٨١٧ ١٢٤ریض  المنطق وطرق اإلثبات ٢ - ٢ -

 ١٢٦-٠٨١٧ ١٢٦ریض  نظریة المجموعات ٢ - ٢ -

 ١٧٠٠-١٠١ ١٠١نجل   اللغة االنجلیزیة ٣ - ٣  
 ٧٤٠١-٣٠١ ٣٠١سلم   قضایا ثقافیة معاصرة ٢ -  ٢  

 المجموع ١٥ ١ ١٦  

 السنة الثانیة
 المستوى الثالث 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

مقدمة في الحاسب  ٢ ١ ٣ -
 اآللي

 ١٨٠ -٠٨١٧ ١٨٠ریض 

 ١٠٣ریض 
 ١١٠ریض 

 ٢١١ -٠٨١٧ ٢١١ریض  ) ٢تفاضل وتكامل (  ٣ - ٣

 ١٠٣ریض 
 ١٢٦ریض 

 ٢٣١ -٠٨١٧ ٢٣١ریض  مبادئ الجبر ٣ - ٣

 ٢٣٣ -٠٨١٧ ٢٣٣ریض  الجبر الخطي ٣ - ٣ ١٠٣ریض 

 ٢٠١ -٠٨١٤ ٢٠١فیز  ) ٣فیزیاء عامة (  ٣ ١ ٤ ١٠١فیز 

العقیدة اإلسالمیة  ٢ - ٢  
 والمذاھب المعاصرة

 ٧٤٠١-١٠١ ١٠١سلم  

 المجموع ١٦ ٢ ١٨  



٣٣ 

 

 المستوى الرابع 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ٢٠٧ -٠٨١٧ ٢٠٧ریض  مقدمة في اإلحصاء ٢ - ٢ ١٠٣ریض 

 ٢١١ریض 
 ١٠٣ریض 

 ٢١٢ -٠٨١٧ ٢١٢ریض  ) ٣تفاضل وتكامل (  ٣ - ٣

 ٢١١ریض 
 ١٠٣ریض 

المعادالت التفاضلیة  ٣ - ٣
 العادیة

 ٢١٤ -٠٨١٧ ٢١٤ریض 

 ١٠٣ریض 
 ١٢٦ریض 

 ٢٤٢ -٠٨١٧ ٢٤٢ریض  مبادئ التحلیل ٣ - ٣

 ٢٨٠ -٠٨١٧ ٢٨٠ریض  مقدمة في البرمجة ٣ - ٣ ١٨٠ریض 

 ٧٤٠٢-١٠٢ ١٠٢عرب  التحریر العربي ٢ - ٢  

 المجموع ١٦ - ١٦  

 السنة الثالثة 
 المستوي الخامس 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ٣٣١ -٠٨١٧ ٣٣١ریض  ) ١جبر (  ٣ - ٣ ٢٣١ریض 
 ٣٤١ -٠٨١٧ ٣٤١ریض  ) ١تحلیل حقیقي (  ٣ - ٣ ٢٤٢ریض 
 ١٠٣ریض 
 ١١٠ریض 

 ٣٧١ -٠٨١٧ ٣٧١ریض  نظریة االحتماالت ٣ - ٣

 ٣٧٣ -٠٨١٧ ٣٧٣ریض  ھندسة التحویالت ٣ - ٣ ٢٣٣ریض 
 ٧٤٠٢-١٠٣ ١٠٣عرب   التذوق األدبي ٢ - ٢  
 أحد متطلبات الجامعة ٢   ٢  

 المجموع ١٦ - ١٦  

 المستوى السادس 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب  
 نظري عملي المجموع  

 ٣٣٢-٠٨١٧ ٣٣٢ریض  ) ٢جبر (  ٣ - ٣ ٣٣١ریض   

 ٣٤٢-٠٨١٧ ٣٤٢ریض  ) ٢تحلیل حقیقي (  ٣ - ٣ ٢٤٢ریض   

 ٣٦٢-٠٨١٧ ٣٦٢ریض  توبولوجي ٣ - ٣ ١٢٦ریض   

 ٣٧٤-٠٨١٧ ٣٧٤ریض  اإلحصاء وتطبیقاتھا ٣ - ٣ ٣٧١ریض   

  ١٧٠٨-١٠٣ ١٠٣نجل  اللغة االنجلیزیة العلمیة ٢ - ٢ ١٠١نجل 
 ٢٠٨-٠٨١٤ ٢٠٨فیز  الموجات ٣ - ٣ ١٠١فیز   
 المجموع ١٧ - ١٧    



٣٤ 

 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 السنة الرابعة 
 المستوى السابع: 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ٢١١ریض 
 ٢٣٣ریض 

 ٤١١-٠٨١٧ ٤١١ریض  تحلیل عددي ٣ - ٣

 ٢١٢ریض 
 ٢١٤ریض 

المعادالت التفاضلیة  ٣ - ٣
 الجزئیة

 ٤١٢-٠٨١٧ ٤١٢ریض 

 ٢١٢ریض 
 ٢٣٣ریض 

 الصیغ التفاضلیة ٣ - ٣
 وتحلیل المتجھات

 ٤٤٣-٠٨١٧ ٤٤٣ریض 

 ٤٧١-٠٨١٧ ٤٧١ریض  أساسیات الھندسة ٣ - ٣ ١٢٤ریض 

 ١٠١فیز 
 ١٠٢فیز 

 ٢٠٤-٠٨١٤ ٢٠٤فیز  فیزیاء حدیثة ٣ - ٣

 المجموع ١٥ - ١٥  

 المستوى الثامن 

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ٢١٢ریض 
 ٢١٤ریض 

 ٤١٣-٠٨١٧ ٤١٣ریض  الریاضیات التطبیقیة ٣ - ٣

 ٤٣٤-٠٨١٧ ٤٣٤ریض  نظریة األعداد ٣ - ٣ ٣٣١ریض 

 ٤٤٤-٠٨١٧ ٤٤٤ریض  تحلیل مركب ٣ - ٣ ٣٤١ریض 

 ٤٨٤-٠٨١٧ ٤٨٤ریض  التحلیل الدالي ٣ - ٣ ٣٤٢ریض 

 أحد متطلبات الجامعة ٢ - ٢  

 المجموع ١٤ - ١٤  



٣٥ 

 

 الخطة الدراسیة لقسم الفیزیاء
 

 السنة األولى
 المستوى األول:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ١٠١ -٠٨١٤ ١٠١فیز  )١فیزیاء عامة (  ٣ ١ ٤ -
 ٠٨١٧-١٠٣ ١٠٣ریض  ریاضیات عامة ٣ - ٣ -
 ٠٨١٥-١٠١ ١٠١كیم  ) ١كیمیاء عامة ( ٣ ١ ٤ -
 ٠٨١٦-١٠١ ١٠١حیا  أحیاء عامة ٣ ١ ٤ -

 ٠٢٣١-١٠١  ١٠١بدن  الصحة واللیاقة ٢ - ٢ -
 المجموع ١٤ ٣ ١٧  

 المستوى الثاني:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ١٠٢-٠٨١٤ ١٠٢فیز  )٢فیزیاء عامة ( ٣ ١ ٤ ١٠١فیز 

 ١١٠ -٠٨١٧ ١١٠ریض  )١تفاضل وتكامل ( ٢ ١ ٣ ١٠٣ریض 

١١١ -٠٨١٥ ١١١كیم  ) ٢كیمیاء عامة (  ٣ ١ ٤ ١٠١كیم   

 ١٧٠٠-١٠١ ١٠١نجل   اللغة االنجلیزیة ٣ - ٣ -

 ٧٤٠١-٣٠١ ٣٠١سلم   قضایا ثقافیة معاصرة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٣ ٣ ١٦  

 السنة الثانیة
 المستوى الثالث:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

 ٢٠١-٠٨١٤ ٢٠١فیز  ) ٣فیزیاء عامة (  ٣ ١ ٤ ١٠٢فیز 

 ١٠٣ریض 
 ١١٠ریض 

 ٢١١ -٠٨١٧ ٢١١ریض  ) ٢تفاضل وتكامل (  ٣ - ٣

 ١٨٠ -٠٨١٧ ١٨٠ریض  مقدمة في الحاسب اآللي ٢ ١ ٣ -

 ٢٠٣ -٠٨١٤ ٢٠٣فیز  بصریات ٢ - ٢ ١٠٢فیز 

 ٢٠٧ -٠٨١٧ ٢٠٧ریض  مقدمة في اإلحصاء ٢ - ٢ ١٠٣ریض 

العقیدة اإلسالمیة  ٢ - ٢ -
 والمذاھب المعاصرة

 ٧٤٠١-١٠١ ١٠١سلم  

 المجموع ١٤ ٢ ١٦  



٣٦ 

 جامعة الملك فیصل -دلیل كلیة العلوم

 المستوى الرابع:

 المتطلب عدد الوحدات مسمى المقرر رمز المقرر رقم المقرر

   المجموع عملي نظري

٢٠٤ -٠٨١٤  ١٠١فیز  ٣ - ٣ فیزیاء حدیثة ٢٠٤فیز  
 ١٠٢فیز 

٢٠٦ -٠٨١٤  ١٠٢فیز  ٣ - ٣ علم الفلك ٢٠٦فیز  
٢٠٨ -٠٨١٤  ١٠١فیز  ٣ - ٣ موجات ٢٠٨فیز  

٢١٠ -٠٨١٤  ٢١١ریض  ٣ - ٣ ) ١فیزیاء ریاضیة (  ٢١٠فیز  

١٠٣-١٧٠٨  ١٠١نجل  ٢ - ٢ اللغة االنجلیزیة العلمیة ١٠٣نجل  

٢١٢ -٠٨١٧  ٢١١ریض  ٣ - ٣ ) ٣تفاضل وتكامل (  ٢١٢ریض  

   ١٧ - ١٧ المجموع

 السنة الثالثة
 المستوي الخامس:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

٣٠١ -٠٨١٤ ٣٠١فیز  )١میكانیكا كالسیكیة ( ٣ - ٣ ٢١٠فیز   

٣  ٢١٠فیز  ٣٠٣ -٠٨١٤ ٣٠٣فیز  )١كھرومغناطیسیة ( ٣ -   

٣٠٥ -٠٨١٤ ٣٠٥فیز  دینامیكا حراریة ٣ - ٣ ٢٠١فیز   

٣٠٧ -٠٨١٤ ٣٠٧فیز  ) ١الكترونیات (  ٣ - ٣ ١٠٢فیز   

٣٠٩-٠٨١٤ ٣٠٩فیز  ) ٢فیزیاء ریاضیة (  ٣ - ٣ ٢١٠فیز   

 ٧٤٠٢-١٠٣ ١٠٣عرب   التذوق األدبي ٢ - ٢ ----

 المجموع ١٧ - ١٧  

 المستوى السادس:
رمز  رقم المقرر

 المقرر
 المتطلب عدد الوحدات مسمى المقرر

   المجموع عملي نظري      
٣٠٢-٠٨١٤  ٣٠١فیز  ٣ - ٣ ) ٢میكانیكا كالسیكیة (  ٣٠٢فیز  

 ٣٠٣فیز  ٣ - ٣ ) ٢كھرومغناطیسیة (  ٣٠٤فیز  ٣٠٤-٠٨١٤

 ٢٠١فیز  ٢ ٢ - ) ١فیزیاء عملي (  ٣٠٦فیز  ٣٠٦-٠٨١٤

 ٢٠٧فیز  ٣ - ٣ ) ٢الكترونیات (  ٣٠٨فیز  ٣٠٨-٠٨١٤

 ٢١٠فیز  ٣ - ٣ ) ١میكانیكا الكم (  ٣١٠فیز  ٣١٠-٠٨١٤
 ٢٠٤فیز 

 - ٢ - ٢ أحد متطلبات الجامعة

   ١٦ ٢ ١٤ المجموع



٣٧ 

 

 السنة الرابعة
 

 المستوى السابع:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

٤٠٤-٠٨١٤ ٤٠٤فیز  فیزیاء نوویة ٣ - ٣ ٣١٠فیز   

٤٠٥-٠٨١٤ ٤٠٥فیز  فیزیاء إحصائیة ٣ - ٣ ٣٠٥فیز   

٤٠٧-٠٨١٤ ٤٠٧فیز  ) ٢فیزیاء عملي (  - ٢ ٢ ٣٠٦فیز   

٤١١-٠٨١١ ٤١١فیز  ) ٢میكانیكا الكم (  ٣ - ٣ ٣١٠فیز   

 ٧٤٠٢-١٠٢ ١٠٢عرب   التحریر العربي ٢ - ٢ -

 أحد متطلبات الجامعة ٢ - ٢ -

 المجموع ١٣ ٢ ١٥  

 المستوى الثامن:

 رقم المقرر رمز المقرر مسمى المقرر عدد الوحدات المتطلب
 نظري عملي المجموع

٤٠٢-٠٨١٤ ٤٠٢فیز  فیزیاء ذریة ٣ - ٣ ٣١٠فیز   

٤٠١-٠٨١٤ ٤٠١فیز  فیزیاء الجوامد ٣ - ٣ ٣١٠فیز   

 ١٨٠ریض 
 ٢١٠فیز 

٤٠٦-٠٨١٤ ٤٠٦فیز  فیزیاء حاسوبیة ٢ - ٢  

 ٢٠١فیز 
 ٢٠٤فیز 

٤٠٨-٠٨١٤ ٤٠٨فیز  فیزیاء حیویة ٣ - ٣  

٤١٠-٠٨١٤ ٤١٠فیز  موضوعات مختارة ٣ - ٣ -  
٤١٢-٠٨١٤ ٤١٢فیز  حلقة نقاش ١ - ١ -  
 المجموع ١٥ - ١٥  




