
 

 5من  1الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 F090-0130  رمز النموذج:                                                  الخطة الدراسيةنموذج 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 األول  املستوى 

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

عامة فيزياء (1)  .1  

General Physics (1) 

ت 101فيز    3   

(1والتكامل) التفاضل حساب  .2  

Calculus(1) 

ت101ريض   3   

العام األحياء علم  .3  

General Biology 

ت 101حيا    3   

4.  
عامة كيمياء  (1)  

General Chemistry (1) 

 101 كيم

 ت

 3   

اإلجنليزية اللغة (1)  .5  

English Language (1) 

  101 إنج

 

 3   

 املستوى الثاني

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
(1) إلسالمية ا الثقافة   

اإلسالمية( يف الثقافة أساسية منطلقات ) 

Islamic Culture (1) 

م 101 سلم  

  
2 

  

اإلجنليزية اللغة (2)  .2  

English Language (2 

  021إنج

 
  101 إنج  3 

النباتعلم   .3  

Botany 

ت140حيا  

 
ت 110 حيا  3   

اخللوي األحياء علم  .4  

Cell Biology 

160ت  حيا ت 101 حيا  3    

عضوية كيمياء  .5  

Organic Chemistry 

ت 401كيم  

 
ت 101 كيم  3   

 األحياء خطة الدراسية لبرنامجال

 الكلية العلوم

 القسم / البرنامج أحياء /أحياء 

 الدرجة العلمية بكالوريوس
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الكتابي التحرير  .6  

Arabic Composition 

م 101عرب   2   

 

 الثالثاملستوى 

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

اللغوية التدريبات  .1  

Language Skills 

م 202 عرب  

 
 2   

2.  
(1علم الوراثة )  

Genetics (1) 
 

ت021 حيا  

  
3 

 
ت160حيا  

3.  
 كيمياء حيوية

Biochemistry 
 

ت502 كيم  

  
3 

  

 علم احليوان   .4

Zoology 

ت250حيا  

 
ت 101 حيا  3   

5.  
 مورفولوجيا وتشريح النبات 

Morphology and Plant 

Anatomy 

ت 241حيا  ت 140حيا  3    

6.  
عام إحصاء  

General Statistics 

 261 ريض

 ت

 

 
3 

  

 الرابعاملستوى 

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
(2) ( اإلسالمية الثقافة ) 

 القرآن والسنة( يف واألسرة )املرأة

Islamic Culture (2) 

م 202 سلم  

  
2 

 
م 101 سلم  

اجلزيئي األحياء علم  .2  

Molecular Biology 

ت211حيا  

 
ت210حيا  3   

3.  
 مقدمة يف التقنية احليوية 

Introduction to Biotechnology 

ت202 حيا  

 
 

3 
 

ت 210حيا   

ت 250كيم   

 علم األنسجة  .4

Histology 

ت261حيا   

 
ت  160حيا   3   

5.  
البيئة علم  

Ecology  

ت027 حيا  

 
 

3 
 

ت140حيا    

ت250حيا  

اختياري صصمتطلبات خت (1)  .6  

Department Elective (1) 

م 202 سلم  

 
 3   

 خامساملستوى ال
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 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

(2علم الوراثة )  .1  

Genetics(2) 

ت231 حيا  

 
ت021 حيا  3   

العام الدقيقة األحياء علم  .2  

General Microbiology 

ت033 حيا  

 
ت140حيا  3   

3.  
تصنيف النباتات الزهرية   

Flowering Plant Taxonomy 
 

ت 342حيا  ت 241حيا   3    

4.  
 فسيولوجيا احليوان 

Animal physiology 
 

ت335 حيا  

  
3 

 
ت250حيا  

 مهارات البحث العلمي  .5

Scientific Research Skills 
ت  803حيا     2   

اختياري ختصص متطلب (2)  .6  

Department Elective (2) 

  3   

 السادساملستوى 

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
اإلسالمية الثقافة (3)  

وضوابط"( جماالت" واحلياة )املرأة   

Islamic Culture (3) 

م303 سلم  

  
2 

 
م101 سلم  

علم البكرتيا    .2  

Bacteriology  
ت 331حيا  ت 330حيا   3    

حلشرات علم  .3  

Entomology 

ت535 حيا  

 
ت250حيا  3   

 علم الطفيليات   .4

Parasitology 

ت653حيا  

 
ت250حيا  3   

5.  
 علم املناعة 

Immunology 

ت 304حيا   
 

3 
 

ت 335حيا   

ت 330حيا   

 مقررحر (1)  .6

Free Elective (1) 

  3   

 املستوى السابع

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

 علم الفطريات  .1

Mycology 
ت 432حيا  ت 330حيا   3    

 فسيولوجيا النبات   .2

Plant physiology 
ت 443حيا ت 141حيا   3    

 ت 211حيا   2  ت 414 حيا املعلوماتية االحيائية  .3
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Bioinformatics 

اختياري ختصص متطلب (3)  .4  

Department Elective (3) 

  2   

5.  (4) ختصص اختياري  متطلب   

Department Elective (4)  

  2   

اختياري كلية متطلب  .6  

College Elective 

  2   

 مقررحر (2)  .7

Free Elective (2) 

  3   
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 املستوى الثامن

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
اإلسالمية الثقافة (4)  

 والقضايا املعاصرة( )املرأة

Islamic Culture (4) 

م404 سلم  

  
2 

 
م101 سلم  

التخرج مشروع  .2  

Graduation Project 

ت481حيا  

 
ت 083  حيا  3   

األجنةعلم   .3  

Embryology 
ت 457حيا    3  

ت  250حيا   

ت 261حيا   

اختياري ختصص متطلب (5)  .4  

Department Elective (5) 

  3   

اختياري ختصص متطلب (6)  .5  

Department Elective (6) 

  3   

 مقررحر (3)  .6

Free Elective (3) 

  2   

7.  
اإلسالمية الثقافة (4)  

 املعاصرة(والقضايا  )املرأة

Islamic Culture (4) 

 

 
2 

  

 


