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 كلمة رئیسة القسم .1
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 ,رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وبعد الحمد �
 

 ,,ابنتي الطالبة
 

نرحب بك قمراً منیراً في سماء قسم األحیاء وندعو هللا لك بالتوفیق والسداد في حیاتك العلمیة والعملیة 
رِة العلمیة والجودِة وأن تقضین في ُجنبات ھذا القسم المعطاء سنواٍت من الخیر والنماء ,, مكللةً بالخب

 األكادیمیة والنجاحِ المتواصل واإلبداع والتمیز.
 

لتكوني ابنتي نبراساً یُستضاء بھ , ومثاالً یُحتذى حذوه في النھوض بعجلة التنمیة في وطننا الغالي؛ 
 وتصبحي عضواً فاعالً ومؤثراً في  حراكھ العلمي والمجتمعي.

 
في ظل قیادتنا الرشیدة، وأن یكتب لنا جمیعاً  واألمان األمن لیناع  نسأل هللا عز وجل أن یدیم أخیراً و

 ویرضاه التوفیق والسداد لما یحبھ
 

 

 حیاءاألرئیسة قسم                                                                        

 لمیاء بنت أحمد الكریدیسد.                                                                         

 ) مفصلیات وطفیلیات (حشرات أستاذ مشارك                                                                      

 میرة نورة بنت عبدالرحمنكلیة العلوم / جامعة األ                                                                   

 

 

 خاصشكر 
 حیاء مستمر و مثمر للرقي بمستوى برنامج األیدي بیضاء وعمل لمن كانت لھن أ

 فؤاد محمد عابد ( مدیرة برنامج األحیاء سابقاً) بنت األستاذة الدكتورة كوثر
 )رئیسة لجنة الخطط بالقسمدان  ( العبعبد العزیز  بنتوالدكتورة منیرة 
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 كلمة مدیرة برنامج األحیاء .2
 

 ن الرحیمبسم هللا الرحم
 الحمد � وكفى والصالة والسالم على نبیھ الذي اصطفى وعلى من سار على نھجھ واقتدى وبعد.

تسعى جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن إلى تقدیم البرامج األكادیمیة المتمیزة والتي تحقق رؤیة  

لسعودیة نحو التقدم الوطن وتراعي حاجات المجتمع وتدفع بالحراك العلمي في المملكة العربیة ا

 والرقي.

ونحن جمیعاً نفخر بأن یكون برنامج األحیاء واحداً من ھذه البرامج الرائدة في جامعتنا الغالیة والذي 

نحرص فیھ على تقدیم الحدیث من المعارف في مجاالت علوم الحیاة, لتزوید طالباتنا بكل ما یحتجن إلیھ 

لى التواصل الفعال وتمكینھن من أدوات البحث العلمي من مھارات علمیة وخبرات معرفیة , وقدرة ع

 وتقنیاتھ الحدیثة.

وال یسعنا في الختام , إال أن ندعو لجمیع طالبات برنامج األحیاء وزمیالتھن في كافة البرامج 

 لمرتقب وأمھات أجیالھ الواعدة. األكادیمیة ؛ بالتوفیق والسداد فھن عماد الوطن وأملھ ا

 
 

 
 مدیرة برنامج األحیاء                                                                                  

 ي القحطانيد. ھیفاء بنت عل                                                                                  
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 الجودة  ةكلمة منسق .3
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
وصحبھ  وعلى آلھ رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد  والحمد � 

 .جمعینأ

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن  إِلَى قال هللا تعالى في كتابة الكریم  (( َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى �َّ

 .ئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن))َعاِلِم اْلغَْیِب َوالشََّھاَدِة فَیُنَبِّ 

 

قسم ن الجودة مبدأ إسالمي ومطلب تعلیمي لسد الحاجة الملحة للتمیز في سوق العمل، یسعي وبما أ

 كادیمي وذلك من خالل تكاتف جمیعالتعلیم والحصول علي االعتماد األحیاء  لتحقیق الجودة في األ

 التحسین المستمر  للخطة الدراسیة للعمل على داریةواإل ةمنسوبي القسم من الھیئة التعلیمی یدي مناأل

المحلیة  الھیئات الشراكات واالتفاقیات معیس وطرق التقویم والسعي  لعقد ومراجعة استراتیجیات التدر

 المرجو المستوى إلى بحاث التطبیقیة   التي تخدم المجتمع  السعودي  للوصولوالعالمیة  للتمیز في األ

 ً ً  والتمیز محلیا ً  وإقلیمیا  .   إن شاء هللاوعالمیا

 
 

,, وهللا ولي التوفیق,,    
 

 
 منسقـة الجـــــــــــودة                                                                                 

 د. نھال عبد اللطیف عالم                                                                                          
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 نبذة عن الكلیة .4
 

ھـ لتشمل األقسام 23/3/1428 م ب بتاریخ /3030أنشئت كلیة العلوم بموافقة المقام السامي الكریم رقم 
األحیاء) وذلك إلعداد كوادر مؤھلة علمیاً, وتتطلع كلیة العلوم  -الكیمیاء  -الفیزیاء  -(العلوم الریاضیة 

برامجھا الدراسیة لمرحلة البكالوریوس لتواكب التطور العلمي الحدیث بما یحقق لمخرجاتھا  إلى تحدیث
 المنافسة في سوق العمل.

 

 رؤیة الكلیة .5
 

 التمیز في مجال العلوم األساسیة والبحث العلمي محلیاً وعالمیاً وتعزیز المسؤولیة المجتمعیة.

 

 رسالة الكلیة .6
 

بالكوادر واألبحاث المتمیزة في مجال العلوم األساسیة والتي تساھم في إثراء المجتمع المحلي والعالمي 
 تطویر االقتصاد المعرفي وتعزیز المسؤولیة المجتمعیة.

 

 أھداف الكلیة .7
 

 تقدیم برامج تعلیمیة متمیزة ومعتمدة أكادیمیاً في مجاالت العلوم البحتة والتطبیقیة. .1

 ات العصر واحتیاجات التنمیة.استحداث برامج تعلیمیة جدیدة تتواكب مع متطلب .2

 دعم البحوث المشتركة من خالل عقد شراكات محلیة وعالمیة إلثراء االقتصاد المعرفي. .3

 إثراء المكتبة العربیة بالمؤلفات العلمیة المتمیزة. .4

 تعزیز المسؤولیة المجتمعیة والعمل التطوعي في مجال العلوم األساسیة. .5
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 قسم األحیاء .8
 

 رؤیة القسم 1.8
 

ز في إعداد وتأھیل المتخصصات في مجاالت علوم األحیاء بما یواكب المستجدات العلمیة المعاصرة التمی
 ویثري البحث العلمي ویخدم المجتمع.

 

 رسالة القسم 2.8
 

ً في مجال علم األحیاء من خالل تقدیم برامج تعلیمیة  تأھیل الكوادر النسائیة المتخصصة علمیاً ومھنیا
ودة وتحقق متطلبات سوق العمل وتسھم في إثراء البحث العلمي وخدمة متمیزة تتفق مع معاییر الج

 المجتمع . 

 أھداف القســم 3.8
 

إعداد وتأھیل الكوادر النسائیة بالمھارات المھنیة المتخصصة لتلبیة احتیاجات سوق العمل في  -.۱ 
 مجاالت علوم االحیاء 

لنباتیة واألحیاء الجزیئیة والدقیقة ومتابعة . تزوید الطالبات بالمعارف في مجال الكائنات الحیوانیة وا۲
 ما یستجد  في مجال التخصص  

 . تشجیع البحث العلمي والتواصل مع المؤسسات البحثیة داخل المملكة وخارجھا.۳

 . توفیر بیئة بحثیة مناسبة إلجراء البحوث العلمیة والتطبیقیة التي تخدم المجتمع والبیئة.٤
 

 غایات البرنامج 4.8
 

 بعیدة المدى، ویمكن الوصول لدرجات منھا ولیس كلھا):األھداف (

ً  مؤھلة كوادر نسائیة متخصصة إعداد • ً  علمیا بما یتوافق مع متطلبات سوق العمل  ومھنیا
 السعودي متسارع التغیر .

 البكالوریوس لتكون نواة وقاعدة بیانات بحثیة في القسم لألجیال التالیة. مرحلة بأبحاث االرتقاء •
 المجتمع تخدم التي والتطبیقیة العلمیة األبحاث إلجراء ممتازة بحثیة یئةب وتوفیردعم  •

 التنمیة . خطط في والمساھمة
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التفاعل مع المجتمع وتقدیم الخدمات واالستشارات العلمیة لقطاعات المجتمع المختلفة مع  •
 التركیز على حل المشاكل المحلیة (بیئیة وصحیة واقتصادیة..). 

 حمایة وإثراء الحیاة الحیوانیة والنباتیة وإنمائھا في المملكة.المساھمة في مجاالت  •
توثیق الروابط في تخصصات علوم األحیاء مع الجامعات والھیئات العلمیة السعودیة والعربیة    •

 .والعالمیة و تبادل الخبرات والكفاءات العلمیة مع األقسام المشابھة داخل وخارج المملكة
 

 )القسم(  حھا الكلیةالدرجات العلمیة التي تمن 5.8
 

 .العلوم في االحیاء بكالوریوسدرجة  
 

 نظام الدراسة 6.8
 

 أربع سنوات مقسمة على ثمانیة فصول.
 

 لغة الدراسة 7.8
 

 .المزاوجة بین اللغتین العربیة واالنجلیزیة
 

 الفرص الوظیفیة 8.8
 

 حیث یمكنھا العمل في المجاالت التالیة: حیاء األتتنوع الفرص الوظیفیة لخریجة قسم 

 العمل في تدریس مواد االحیاء في التعلیم العام بعد الحصول علي مؤھل تربوي مناسب.  .1

 فنیات اكادیمیات. -باحثات–العمل في الجامعات كمعیدات  .2

العمل في مختبرات وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدیة ومراكز الوثائق والمخطوطات  .3

 القطاعین الحكومي والخاص. والمختبرات فيوالمعاشب الوطنیة والمراكز البحثیة 

الحیاة الفطریة وإنمائھا، العمل في وزارة الزراعة، الثروة الحیوانیة، الھیئة الوطنیة لحمایة  .4

ھیئة االرصاد وحمایة ومراقبة البیئة وھیئة المواصفات والمقاییس السعودیة وغیرھا من 

 مج جدارة.    المجاالت حسب ما یتم اإلعالن عنھ من وزارة الخدمة المدنیة وبرنا
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 أنظمة ولوائــح الجــامعــة .9
 

 تتدرج الطالبة في الدراسة وفقاً للقواعد التنفیذیة التي یقرھا مجلس الجامعة. •
 تصمم الخطط الدراسیة بما یعادل ثمانیة فصول دراسیة على األقل للمرحلة الجامعیة. •

 نظام المستویات 1.9
 

ز أن یكون ھناك فصل دراسي صیفي, على یقسم فیھ العام الدراسي إلى فصلین رئیسین, ویجو •
أن تحتسب مدتھ بنصف مدة الفصل الرئیس, وتوزع متطلبات التخرج لنیل الدرجة العلمیة إلى 
مستویات وفقاً للخطة الدراسیة التي یقرھا مجلس الجامعة مع مالحظة عدم تجاوز الحد األدنى 

 أو األعلى للعبء الدراسي المسموح بھ.
 

 الختبارالحرمان من دخول ا 2.9
 

على الطالبة المنتظمة حضور المحاضرات والدروس العملیة ویتم حرمانھا من دخول االختبار  •
% 75فیھا إذا قلت نسبة حضورھا عن النسبة التي یحددھا مجلس الجامعة, على أال تقل عن 

من المحاضرات والدروس العملیة المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي, وتعد الطالبة التي 
رمت من دخول االختبار بسبب الغیاب راسبة في المقرر, ویرصد لھا تقدیر محروم (ح) أو ح
)DN.( 

 التغیب عن االختبار 3.9
 

الطالبة التي تتغیب عن االختبار النھائي تكون درجتھا صفراً في ذلك االختبار, ویحسب تقدیرھا  .1
 في ذلك المقرر على أساس درجات األعمال الفصلیة التي حصلت علیھا.

 

إذا لم تتمكن الطالبة من حضور االختبار النھائي في أي من مواد الفصل لعذر قھري جاز  .2
لمجلس الكلیة في حاالت الضرورة القصوى قبول عذرھا والسماح بإعطائھا اختبارا بدیالً خالل 
مدة ال تتجاوز نھایة الفصل الدراسي التالي وتعطى التقدیر الذي تحصل علیھ بعد أدائھا االختبار 

 لبدیل.ا

 االعتذار عن الدراسة 4.9
 

یجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن تعد راسبة إذا تقدمت  •
بعذر مقبول لدى الجھة التي یحددھا مجلس الجامعة, وذلك خالل فترة زمنیة تحددھا القواعد 
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) ویحتسب ھذا الفصل Wالتنفیذیة التي یقرھا مجلس الجامعة, ویرصد للطالبة تقدیر (ع) أو (
 من المدة الالزمة إلنھاء متطلبات التخرج.

 االنسحاب من مقرر 5.9
 

یجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفیذیة التي یقرھا  •
 مجلس الجامعة.

 تأجیل الدراسة 6.9
 

ھا مجلس الجامعة على أال یجوز للطالبة التقدم بطلب تأجیل الدراسة لعذر تقبلھ الجھة التي یحدد •
تتجاوز مدة التأجیل فصلین دراسیین متتالیین أو ثالثة فصول دراسیة غیر متتالیة كحد أقصى 

 طیلة بقائھا في الجامعة ثم یطوى قیدھا بعد ذلك.

 االنقطاع  7.9
 

إذا انقطعت الطالبة المنتظمة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجیل یطوى قیدھا من  •
 ولمجلس الجامعة طي قید الطالبة إذا انقطعت عن الدراسة لمدة أقل.الجامعة 

 
یمكن للطالبة المطوي قیدھا التقدم بطلب إعادة قیدھا برقمھا وسجلھا قبل االنقطاع وفق الضوابط 

 األتیة:
 أن تتقدم بطلب إعادة القید خالل أربعة فصول دراسیة من تاریخ طي القید. .1
 والجھات ذات العالقة على إعادة قید الطالبة. أن یوافق مجلس الكلیة المعنیة .2
إذا مضى على قید الطالبة أربعة فصول دراسیة فأكثر فبإمكانھا التقدم للجامعة كطالبة مستجدة دون  .3

الرجوع إلى سجلھا الدراسي السابق التي تنطبق علیھ كافة شروط القبول المعلنة في حینھ 
 ابط التي یصدرھا المجلس.ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفق الضو

ال یجوز إعادة قید الطالبة أكثر من مرة واحدة ولمجلس الجامعة في حالة الضرورة االستثناء من  .4
 ذلك.

 ال یجوز إعادة قید الطالبة المطوي قیدھا إذا كانت مفصولة أكادیمیاً. .5
 

 الفصل من الجامعة 8.9
 

تعلیمیة أو تأدیبیة, أو التي فصلت من ال یجوز إعادة قید الطالبة التي فصلت من الجامعة ألسباب  •
جامعة أخرى ألسباب تأدیبیة, وإذا اتضح بعد إعادة قیدھا أنھ سبق فصلھا لمثل ھذه األسباب فیعد 

 قیدھا ملغى من تاریخ إعادة القید.
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 تفصل الطالبة من الجامعة في الحاالت األتیة :  •
 

) ولمجلس 5من  2فاض معدلھا عن (إذا حصلت على ثالثة إنذارات متتالیة على األكثر النخ .1
الجامعة بناء على توصیة مجلس الكلیة إعطاء فرصة رابعة لمن یمكنھا رفع معدلھا التراكمي 

 بدراستھا للمقررات المتاحة.
إذا لم تنھي متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا نصف المدة المقررة لتخرجھا عالوة على مدة  .2

ة استثنائیة للطالبة إلنھاء متطلبات التخرج بحد أقصى البرنامج ولمجلس الجامعة إعطاء فرص
 ال یتجاوز ضعف المدة األصلیة المحددة للتخرج.

یجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائیة معالجة أوضاع الطالبات الذین تنطبق علیھم  .3
 كثر.أحكام الفقرتین السابقتین بإعطائھن فرصة استثنائیة ال تتجاوز فصلین دراسیین على األ

 

 التخرج 9.9
 

تتخرج الطالبة بعد إنھاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسیة, على أن ال یقل معدلھا  •
التراكمي عن مقبول ولمجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس القسم المختص تحدید مقررات 

وبھا مناسبة تدرسھا الطالبة لرفع معدلھا التراكمي وذلك في حال نجاحھا في المقررات ورس
 في المعدل.

 

 تحسب التقدیرات التي تحصل علیھا الطالبة في كل مقرركما یلي: •
 5)وزن التقدیر من ( رمز التقدیر التقدیر الدرجة المئویة

 5.0 أ+            ممتاز مرتفع 100-95
 4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من 90
 4.5 ب+ جید جدا مرتفع 90إلى أقل من  85
 4.0 ب د جداً جی 85إلى أقل من  80
 3.5 ج+ جید مرتفع 80إلى أقل من  75
 3.0 ج جید 75إلى أقل من  70
 2.5 د+ مقبول مرتفع 70إلى أقل من  65
 2.0 د مقبول 65إلى أقل من  60

 1.0 ھـ راسب 60أقل من 
 

 یكون التقدیر العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالبة بناء على معدلھا التراكمي كاآلتي: •
 .5,00من  4,50تاز): إذا كان المعدل التراكمي ال یقل عن (مم •
 .5,00من  4,50إلى أقل من  3,75(جید جداً): إذا كان المعدل التراكمي من  •
 .5,00من  3,75إلى أقل من  2,75(جید): إذا كان المعدل التراكمي من  •
 .5,00من  2,75إلى أقل من  2,00(مقبول):إذا كان المعدل التراكمي من  •
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 قة حساب المعدلطری 10.9
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مرتبة الشرف األولى: •
) من 5,00) الى (4,75تمنح مرتبة الشرف األولى للطالبة الحاصلة على معدل تراكمي من ( •

 ) عند التخرج.4,00) من (4,00) إلى (3,75) أو من (5,00(
 
 مرتبة الشرف الثانیة: •
) 4,75) إلى أقل من (4,25اكمي من (تمنح مرتبة الشرف الثانیة للطالبة الحاصلة على معدل تر •

 ) عند التخرج.4,00) من (3,75) إلى أقل من (3,25) أو من (5,00من (
 
 ویشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى و الثانیة ما یلي: •

 أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر دراسي في الجامعة أو في جامعة أخرى. .1
التخرج في مدة أقصاھا متوسط المدة بین الحد األدنى والحد أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات  .2

 األقصى للبقاء في كلیتھا.
) من متطلبات %60أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة التي ستتخرج منھا ماال یقل عن ( .3

 التخرج .
 

 التحویل:

عید یحق للطالبة في أي فصل دراسي التحویل من جامعة إلى أخرى وفقاً لإلجراءات والموا .1
 المعلنة في الجامعة المحول الیھا في ضوء الضوابط العامة للتحویل.

 المعدل الفصلي:

ھو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت علیھا الطالبة على مجموع الوحدات المقررة لجمیع 
 رستھا في أي فصل دراسي.المقررات التي د

 المعدل التراكمي:

ھو حاصل قسمة النقاط التي حصلت علیھا الطالبة في جمیع المقررات التي درستھا منذ التحاقھا بالجامعة 
 ة لتلك المقررات. على مجموع الوحدات المقرر

 

 كیفیة حساب النقاط:

 ضرب الوحدة المقررة في وزن التقدیر الذي حصلت علیھ في كل مقرر درستھ الطالبة.
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یجوز للطالبة التحویل من كلیة إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي یقرھا مجلس  .2
 الجامعة.

یجوز للطالبة بعد موافقة عمیدة الكلیة التحویل من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلیة  .3
 الجامعة.وفق ضوابط یضعھا مجلس 

 
 

 یجوز قبول تحویل الطالبة من خارج الجامعة وفق الضوابط األتیة:
 أن تكون الطالبة قد درست في كلیة أو جامعة معترف بھا. •
 أال تكون مفصولة من الجامعة المحولة منھا ألسباب تأدیبیة. •
 أن تنطبق علیھا شروط التحویل التي یحددھا مجلس الجامعة. •
لبة أنھ سبق فصلھا ألسباب تأدیبیة فیعد قیدھا ملغى من تاریخ إذا اتضح بعد تحویل الطا •

 قبول تحویلھا للجامعة.
 

 اإلرشاد األكادیمي .10
 

 الھدف من اإلرشاد األكادیمي 1.10
 

مساعدة الطالبات على اختیار التخصص المناسب وفقاً إلمكاناتھن واھتماماتھن العلمیة  .1
 واحتیاجات سوق العمل.

 

المقررات الدراسیة وفقاً لتخصصھن وبما یحقق المعدل المناسب مساعدة الطالبات على اختیار  .2
 للحصول على الدرجة العلمیة (البكالوریوس).

 
 

 مسؤولیات ومھام ودور الطالبة في عملیة اإلرشاد األكادیمي 2.10
 

 یجب أن تستعد الطالبة لھذه المقابالت بإتباع الخطوات التالیة:

 قبل رؤیة المرشدة األكادیمیة: .1
 ات المكتبیة للمرشدات األكادیمیة.معرفة الساع •
 تحدید الموعد مع المرشدة األكادیمیة ویفضل أن تكون المقابالت على األقل مرة كل شھر. •
مراجعة السجل األكادیمي جیداً, وھذ السجل یشرح للطالبة كل ما یحتاجھ القسم والكلیة  •

 والجامعة من متطلبات.
بما تحتاجھ الطالبة قبل اجتماعھا بالمرشدة  إعداد وتحضیر معلومات صحیحة وبیانات مرتبطة •

 األكادیمیة.
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 أثناء مقابلة المرشدة األكادیمیة: .2
 إحضار الملف الدراسي لكل مقرر وكذلك قائمة األسئلة التي ترغب في االستفسار عنھا. •
 إبالغ المرشدة األكادیمیة عند إضافة أو حذف أي مقرر قد یؤثر على التخرج. •
ملف لإلرشاد األكادیمي توضع بھ نسخة من كل المستندات بحیث تجد  تنشئ الطالبة لنفسھا •

 لنفسھا إجابة سریعة لتساؤالتھا.
تخبر الطالبة المرشدة األكادیمیة بالتغیرات في برنامجھا الدراسي والتي قد یؤثر على أدائھا  •

 واھدافھا الدراسیة.
 

 تعلیـمــات ھامــة .11
 

 الحضور: .1
 

حاضرات شرطان مھمان لتقییم أدائھا, ومن المتوقع من الطالبة أن إن مشاركة الطالبة وحضورھا الم
تحضر جمیع محاضراتھا, وتقوم استاذة المقرر بمتابعة حضورھا ومالحظة أدائھا في القاعة الدراسیة. 

% من محاضراتھا ألي مقرر دراسي في الفصل الدراسي الواحد إذا 25وینبغي أال تتغیب عن أكثر من 
ب تلك النسبة المحددة فسوف تحصل الطالبة على تقدیر "راسب" بصرف النظر عن تجاوزت نسبة الغیا

 أدائھا.
 
 
 

المخالفات غیر األكادیمیة لمعاییر السلوك بجامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن على النحو التالي  .2
 (والتقتصر علیھ):

 

 ل الیھا دون تصریح.تجاوز أي ممتلكات الجامعة من المباني أو المنشآت أو المرافق أو الدخو •
 اإلیذاء بالقول أو الفعل وترھیب الزمیالت وزوار الجامعة أو الكلیة وموظفاتھا. •
 السلوك التخریبي أو المسيء داخل حدود الحرم الجامعي. •
ً داخل مقر الحرم  • السلوك الذي من شأنھ تھدید حیاة األخرین أو سالمتھم سواء مادیا أو معنویا

 الجامعي ومرافقھ.
 التي تشمل سرقة الخدمات أو الممتلكات الشخصیة أو التابعة للجامعة.السرقة  •
 انتھاك معاییر الملبس الخاصة بالجامعة. •
 تخریب ممتلكات الجامعة أو ممتلكات األخرین داخل مقر الجامعة أو تدمیرھا أو تشویھھا. •
 دون تصریح. امتالك مفاتیح لمباني الجامعة أو مرافقھا أو ممتلكاتھا أو نسخھا و استخدامھا •
 تسلم جمیع المفقودات إلى مكتب التوجیھ الطالبي. •
إذا كنت تواجھین مشكلة سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة فعلیك التوجھ إلى مكتب التوجیھ  •

 واإلرشاد الطالبي.
 إذا كنت تواجھین مشكلة دراسیة فال تترددي في التوجھ إلى مرشدتك األكادیمیة. •
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 ترمیزات المقررات .12
 

 رمز المقرر من تصنیف حرفي و تصنیف عددي. یتكون -1
 یرمز التصنیف الحرفي إلى القسم، و یتكون التصنیف العددي من ثالثة أرقام كما یلي: -2

 یرمز رقم المئات إلى السنة الدراسیة. •
 یرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقیق داخل القسم. •
 م.یرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقیق للقس •

 

 التخصص الدقیق رقم العشرات

 مقرر احیاء عام 0

 زئیة والوراثةاالحیاء الج 1

 تقنیة حیویة 2

 علم االحیاء الدقیقة 3

 علم النبات  4

 علم الحیوان 5

 علم الخلیة وزراعة االنسجة 6

 علم البیئة 7

 مقررات تدریبیة وحثیة ومھارات وظیفیة 8
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 كالوریوسلمرحلة الب الخطة الدراسیة .13
 

 ) وحدة دراسیة موزعة على النحو اآلتي:132تتكون الخطة الدراسیة لمرحلة البكالوریوس من (

 مسمي البرنامج:  بكالوریوس العلوم في األحیاء  ( األحیاء العامة )      

 عدد الوحدات الدراسیة المتطلبات

 18 متطلبات الجامعة .1

 متطلبات الكلیة .2
 15 إجباري

 2 اختیاري

 73 إجباري طلبات التخصصمت .3

 16 اختیاري

 8 المقررات الحرة .4

 وحدة132  المجموع
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 متطلبـات الجامعة .14
 

) مقررات بواقع 8وھي المقررات الدراسیة التي تدرسھا طالبات الجامعة في جمیع الكلیات وعددھا (
 ) وحدة دراسیة موزعة كالتالي:18(

 

سل
سل

م
 

 Code/No مالرمز / الرق اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال

عدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

المتطلب 
 السابق

Prerequis
ite 

 نظري

LT 

 تمارین     

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 

 )1الثقافة اإلسالمیة (
(منطلقات أساسیة في الثقافة 

 اإلسالمیة)
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 M 2 - - 2 م101سلم 

2 
 )2ة (الثقافة اإلسالمی

 (المرأة واألسرة في القرآن والسنة)
Islamic Culture (2) 

 م101سلم  ISLS 202M 2 - - 2 م202سلم 

3 

 )3الثقافة اإلسالمیة (
(المرأة والحیاة "مجاالت 

 وضوابط")
Islamic Culture (3) 

 م101سلم  ISLS 303 M 2 - - 2 م303سلم 

4 
 )4الثقافة اإلسالمیة (

 عاصرة)(المرأة والقضایا الم
Islamic Culture (4) 

 م101سلم  ISLS 404 M 2 - - 2 م404سلم 

 التحریر الكتابي 5
Arabic Composition  م101عرب ARAB 101 M 2 - - 2 - 

6 
 التدریبات اللغویة

Language Skills 
 

 - ARAB 202M 2 - - 2 م202عرب 

 )1اللغة االنجلیزیة (  7
English Language (1) 

 - ENG 101 18 - 3 101إنج 

 ) 2اللغة االنجلیزیة (  8
English Language (2) 

 101إنج  ENG 102 18 - 3 102إنج 

 وحدة دراسیة 18 المجموع
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 متطلبات الكلیة .15
 

) وحدة دراسیة 17) مقررات بواقع (6ھي المقررات الدراسیة المشتركة بین أقسام الكلیة وعددھا (
 موزعة على النحو التالي:

 لكلیة اإلجباریةمتطلبات ا 1.15
 

 .) وحدة دراسیة15) مقررات بواقع (5عددھا (
 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 
 Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

       
 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

حساب التفاضل  1
)1والتكامل (  

Calculus (1) 

ریض 
 ت101

MATH 
101T 

2 2 - 3 - 

)1فیزیاء عامة ( 2  
General 

  

فیز 
 ت101

PHYS 
101T 

2 2 - 3 - 

)1كیمیاء عامة ( 3  
General 

  

كیم 
 ت101

CHEM 
101T 

2 2 - 3 - 

 علم األحیاء العام 4
General 

 

حیا 
 ت101

BIO 
101T 

2 2 - 3 - 

 إحصاء عام 5
General 

 

ریض 
 ت261

MATH 
261T 

2 2 - 3 - 

 وحدة دراسیة 15 المجموع
 

 متطلبات الكلیة االختیاریة 2.15
 

 ) وحدة دراسیة من المقررات التالیة:2) مقرر بواقع (1تختار الطالبة (

سل
سل

م
 

 اسم المقرر

Course Title 

الرمز/ 
 Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 
ت الوحدا

 المعتمدة

CR 

المتطلب 
 السابق

Prerequ
isite 

نظر
 ي

LT 

       
 تمارین

 عملي

LB 

تدری
 ب

TR 
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1 

قراءات وترجمة 
 نصوص علمیة

Reading and 
Translation of 

  

إنجل 
 ت204

ENGL 
204T 2 - - 2 - 

2 

اإلعجاز العلمي في 
 القرآن والسنة
Scientific 

Miracles in 
Qur'an and 

Sunnah 

سلم 
 ت205

ISLS 
205T 2 - - 2 - 

 الثقافة الصحیة 3
Health Education 

طصح 
 ت242

MPH 
242T 2 -  2 - 

 

 المقررات الحرة:
 

وھي مقررات دراسیة تدرسھا الطالبة في أقسام الكلیات التابعة للجامعة على أن تكون من خارج 
 ات دراسیة.) وحد8تخصصھا و اال یكون لھا متطلبات سابقة, بواقع (

 

 متطلبات التخصص 3.15
 

 متطلبات التخصص اإلجباریة 1.3.15
 

 ) وحدة دراسیة موزعة على النحو التالي: 73 ) مقرراً بواقع (  25و عددھا ( 

 ) وحدة دراسیة:67 ) مقررا بواقع (23 متطلبات التخصص اإلجباریة  من داخل القسم وعددھا ( ). أ

 م
 اسم المقرر

Course Title 
Code/N الرمز/ الرقم

o 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

تدریب 
TR 

1 
)1علم الوراثة (  

Genetics (1) 
 BIO ت 210حیا 

210T 2 2 - 3 ت 160 حیا 

2 
 علم األحیاء الجزیئي

Molecular biology 
 BIO ت 211حیا

211T 2 2 - 3 ت 210 حیا 

)2علم الوراثة ( 3  ت 210 حیا BIO 2 2 - 3 ت  312حیا  
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Genetics (2) 312T 

4 
 المعلوماتیة االحیائیة 

Bioinformatics 
 BIO ت 414حیا 

414T 1 2 - 2  ت 211 حیا 

5  
 مقدمة في التقنیة الحیویة

Introduction to 
Biotechnology 

 BIO ت 220حیا 
220T 2 2 - 3 

 ت 210 حیا

 ت 250 كیم       

6 
 علم المناعة

Immunology 
304  ت حیا      BIO304  

 T 2 2 - 3 
353حیا  ت   

330حیا  ت   

7 
 علم األحیاء الدقیقة العام

General Microbiology 
 BIO ت 330حیا 

330T 2 2 - 3   ت 140حیا 

8 
 البكتیریا علم 

 Bacteriology 
 BIO ت  331حیا 

331T 2 2 - 3  ت  330حیا 

9 
 یاتعلم الفطر

Mycology 
 BIO ت   432حیا 

432T 2 2 - 3  ت  330حیا 

10 
 علم النبات

Botany 
 BIO    ت140 حیا 

140T 2 2 - 3  ت  101حیا 

11 
مورفولوجیا وتشریح النبات     

Morphology and Plant 
Anatomy 

 BIO 241 ت 241 حیا 
T 2 2 - 3  ت 140حیا 

12 
 تصنیف النباتات الزھریة

Flowering Plant 
Taxonomy 

BIO342 ت 342 حیا 
T 2 2 - 3  ت 241حیا 

13 
  فسیولوجیا النبات

Pant physiology 
 BIO ت 443حیا

443T 2 2 - 3  ت 140حیا 

 
 علم الحیوان

Zoology 
 BIO ت 250 حیا

250T  2 2 - 3  ت  101حیا 

15 
  فسیولوجیا الحیوان 

Animal physiology 
 BIO ت  353حیا 

353T 2 2 - 3 
 ت 250یا ح
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16 
 علم الحشرات

Entomology 
 BIO ت 355حیا 

355T  2 2 - 3 
 ت 250حیا 

17 
 علم الطفیلیات

Parasitology 
 BIO ت 356حیا

356T  2 2 - 3  ت 250حیا 

18 
 علم األجنة

Embryology 
 BIO 457 ت 457حیا 

T  2 2 - 3 
 ت  250حیا 

 ت 261حیا 

19 
 علم األحیاء الخلوي

Cell Biology 
 BIO ت 160احی

160T 2 2 - 3 ت101حیا 

20 
 علم األنسجة 

Histology 
 BIO 261 ت 261حیا 

T 2 2 - 3  ت  160حیا 

21 
 علم البیئة

Ecology 
 BIO ت 270حیا 

270T 2 2 - 3 
 ت140حیا 

 ت250حیا 

22 
  مھارات البحث العلمي

Scientific Research Skills 
 BIO  ت  380حیا  

380T 1  2  - 2  - 

23 
  مشروع التخرج

Graduation Project 
 BIO  ت 481 حیا 

481T - 6 - 3  ت 380حیا  

 وحدة دراسیة  67 المجموع

 

 :) وحدة دراسیة6) مقرر بواقع (2متطلبات التخصص اإلجباریة من خارج القسم و عددھا ( ). ب

 م
 اسم المقرر

Course Title 
الرمز/ 
 Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

 الوحدات
 المعتمدة

CR 

المتطلب 
 السابق

Prerequisi
te 

 نظري

LT 

  تمارین

عملي   

LB 

 تدریب

TR 

 كیمیاء عضویة 1

Organic Chemistry 
كیم 
ت 140  

CHEM 
140T 2 2 - 3  ت101كیم  

 - CHEM 2 2 - 3كیم   كیمیاء حیویة  2
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Biochemistry 250ت  250T 

وحدة دراسیة 6 المجموع  

 

 

 ختیاریةمتطلبات التخصص اال 2.3.15
 

 ) وحدة دراسیة.  16تختار الطالبة  عدداً من المقررات التالیة بواقع (  

 م
 اسم المقرر

Course Title 
الرمز/ 
 Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

تدریب 
TR 

1 
 الالفقاریات

Invertebrate 
 251  حیا

 ت
BIO 
251T 2 2 - 3  ت250حیا 

2 

 حبلیات

Chordata 

 

حیا 
 ت252

BIO 
252T 2 2 - 3  ت250حیا 

3 
 األخالقیات واألمان الحیوي

Bioethics and Biosafety 
 302  حیا

 ت
BIO 
302T 2 - - 2  ت101حیا 

4 
 فلورا فونا المملكة العربیة السعودیة

FIora and Fauna of Saudi 
Arabia 

 303حیا 
 ت

BIO 
303T 

2 2 - 3 
 ت 342حیا 

 ت250حیا 

5 
 الوراثة الجزیئیة 

Molecular genetics 
 313حیا 

 ت
BIO 
313T 2 2 - 3 ت 211 حیا 

6 
 سلوك الحیوان

Animal Behavior 
 354حیا 

 ت
BIO 
354T 

 ت250حیا 2 - 2 1

7 
 اإلحصاء الحیوي التطبیقي

Applied Biostatistics 
ریض 

ت 360  
MATH 
360T 2 2 - 3  ت261ریض  
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8 
 علم الطحالب

Phycology 
 433حیا  

 ت
BIO 
433T 2 2 - 3 

 ت 330حیا 

 

9 
 وراثة السلوك

Behavioral Genetics 
 415 حیا

 ت
BIO 
415T 2 2 - 3  ت312 حیا 

10 
 وراثة األحیاء الدقیقة

Microbial Genetics 
  416 حیا

 ت
BIO 
416T 2 2 - 3 

 ت 312 حیا 

 ت330 حیا 

11 
 تجارب معملیھ في التقنیة الحیویة

Experimental Biotechnology 
 421  حیا

 ت
BIO 
421T - 4 - 2 ت 220 حیا 

12 
 الفیروسات

Virology 
 434 حیا

 ت
BIO 
434T 2 2 - 3  ت330 حیا 

13 
 فسیولوجیا األحیاء الدقیقة

Microbial Physiology 

 
 435 حیا 

 ت
 

BIO 
435T 

 ت330 حیا  3 - 2 2

14 
 علم االحیاء الدقیقة التطبیقي

Applied Microbiology 
 436  حیا

 ت
BIO 
436T 2 2 - 3  ت 432حیا 

15 
 بیئة األحیاء الدقیقة   

Microbial Ecology     
 437حیا 

 ت
BIO 
437T 2 2 - 3  ت  432حیا 

16 
 أمراض النبات

Plant Pathology 
 444حیا 

 ت
BIO 
444T 2 2 - 3 

 ت  443حیا 

 ت 432 حیا

17 
 نباتات طبیة واقتصادیة

Medical and Economic 
plants 

 445حیا 
 ت

 

BIO 
445T 

 ت 140حیا  2 - 2 1

18 
 النمو والتمایز في النبات

Growth and Differentiation 
in Plants 

 446حیا 
 ت

BIO 
446T 

 ت 443حیا  3 - 2 2

19 
 حشرات طبیة واقتصادیة

Medical and Economic 
Insects 

 845حیا 
 ت

BIO 
458T 2 2 - 3  ت 355حیا 
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20 
 المكافحة الحیویة

Biological Control 
 459حیا 

 ت
BIO 
459T 2 - - 2  ت 355حیا 

21 
 زراعة الخالیا واألنسجة

Cell & Tissue Culture 
  حیا 
 ت 462

BIO 
462T 2 2 - 3 

 ت261 حیا 

 ت241 حیا 

22 
 التلوث وحمایة البیئة

Pollution and Environment 
Protection 

 471 حیا 
 ت

 

BIO 
471T 

 ت 270حیا  2 - - 2

23 
 التنوع اإلحیائي

Biodiversity 
 472حیا 

 ت
BIO 
472T 2 2 - 3 

 ت 270حیا 

 ت 250حیا 
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 الخطة الدراسیة لمرحلة البكالوریوس بكلیة العلوم .16
 

 المستوى األول  -السنة األولى ھـ)1438-1437قسم األحیاء ( 1.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
الرمز/ 
 .Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 
 فیزیاء عامة (1)

General Physics (1) 

ت 101فیز   PHYS 101T 2 2 - 3 - 

2 
 حساب التفاضل و التكامل

Calculus 

 101ریض
 ت

MATH 101T 2 2 - 3 - 

3 
 علم األحیاء العام

General Biology 

ت 101حیا   BIO 101T 2 2 - 3 - 

4 
 كیمیاء عامة  (1)

General Chemistry 
(1) 

ت 101كیم   CHAM 101T 2 2 - 3 - 

5 
 اللغة اإلنجلیزیة (1)

English Language (1) 

  101إنج 

 

ENG 101 18 - 3 - 

 15 وحدة دراسیة المجموع
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 المستوى الثاني  -ھـ)  السنة األولى1438-1437قسم األحیاء ( 2.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 

(1) الثقافة اإلسالمیة   

منطلقات أساسیة في الثقافة 
 (اإلسالمیة)

Islamic Culture (1) 

م 101سلم   

 

ISLS 
101M 

2 - - 2 - 

2 
 اللغة اإلنجلیزیة (2)

English Language (2 

  102إنج 

 

ENG 202 18  3  101إنج  

3 
 النبات  علم

 Botany 

 ت 140حیا 

 

BIO 
140T 

ت 101حیا  3 - 2 2  

4 
 علم األحیاء الخلوي

Cell Biology 

 BIO    ت160 حیا
160T 

ت 101حیا  3 - 2 2  

5 
 كیمیاء عضویة

Organic Chemistry 

  ت 140كیم 

 

CHEM 
140T 

ت 101كیم  3 - 2 2  

6 
 التحریر الكتابي

Arabic Composition 

م 101عرب  ARAB 
101M 

2 - - 2 - 

وحدة دراسیة 16 المجموع  
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 المستوى الثالث - ھـ)  السنة الثانیة1438-1437قسم األحیاء ( 3.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
الرمز/ 
 .Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 
 التدریبات اللغویة

Language Skills 

 202عرب 
 م

 

ARAB 
202M 

2 - - 2 - 

2 
)1ثة (علم الورا  

Genetics (1) 

 

 ت 210حیا 

 

BIO 210T 2 2 - 3  ت 160حیا 

3 
 كیمیاء حیویة

Biochemistry 

ت250كیم   

 

CHEM 
250T 

2 2 - 3 - 

4 
 علم الحیوان

Zoology 
 ت  101حیا  BIO 250T  2 2 - 3 ت 250حیا

 
)2علم األحیاء (  

Biology (2) 

ت 203حیا   

 

BIO 203T 2 2 - 3  ت 101حیا  

5 
لوجیا وتشریح النبات مورفو    

Morphology and Plant 
Anatomy 

 ت 140حیا  BIO 241 T 2 2 - 3 ت 241حیا 

6 
 إحصاء عام

General Statistics 

 261ریض 
 ت

 

MATH 
261T 

2 2 - 3 - 

لمجموعا  وحدة دراسیة 17 
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 المستوى الرابع -ھـ)  السنة الثانیة 1438-1437قسم األحیاء ( 4.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 

)2الثقافة اإلسالمیة ) ( ) 

 (المرأة واألسرة في القرآن والسنة)

Islamic Culture (2) 

 م 202سلم 

 

ISLS 
202M 

م 011سلم  2 - - 2  

2 
 علم األحیاء الجزیئي

Molecular Biology 

 ت211حیا 

 

BIO 211T 2 2 - 3  ت 210حیا 

3 
 مقدمة في التقنیة الحیویة

Introduction to 
Biotechnology 

 ت 220حیا 

 

BIO   
220T 

 ت210حیا  2 - - 2

 ت 250 حیا 

4 
 علم األنسجة

Histology 

 ت261حیا 

 

BIO 261T 2 2 - 3  ت  160حیا 

5 
 علم البیئة 

Ecology  

 ت 270حیا 

 

BIO 270T 2 2 - 3  ت140حیا 

 ت250حیا 

6 
 متطلب تخصص اختیاري  (1)

Department Elective (1) 

 

 

    3  

وحدة دراسیة 17 المجموع  
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 المستوى الخامس - ھـ)  السنة الثالثة1438-1437قسم األحیاء  ( 5.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
لرقمالرمز/ ا  Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین 

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 
)2علم الوراثة (  

Genetics (2) 

ت312حیا   

 

BIO 312T 2 2 - 3  ت 210حیا 

2 
 علم األحیاء الدقیقة العام

General Microbiology 

ت330حیا   

 

BIO 330T 2 2 - 3  ت 140حیا 

3 
 تصنیف النباتات الزھریة

Flowering Plant 
Taxonomy 

 ت 241حیا  BIO342T 2 2 - 3 ت 342حیا 

4 
 فسیولوجیا حیوان

Animal physiology 

ت 353حیا   

 

BIO 353T 2 2 - 3  ت 250حیا  

5 
 مھارات البحث العلمي

Scientific Research 
Skills 

ت  380حیا    BIO 380 T  2  - - 2 - 

6 
 متطلب تخصص اختیاري (2)

Department Elective 
(2) 

     3  

وحدة دراسیة   17 المجموع  
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 المستوى السادس -ھـ)  السنة الثالثة 1438-1437قسم األحیاء ( 6.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 
 الثقافة اإلسالمیة (3)

(المرأة والحیاة "مجاالت  
  وضوابط")

   

م 303سلم   

 

ISLS 303T 2 - - 2  م101سلم  

2 
 علم البكتیریا 

 Bacteriology 
 ت  330حیا  BIO 331T 2 2 - 3 ت 331حیا 

3 
 علم الحشرات

Entomology 

ت 355حیا   

 

BIO 355T 2 2 - 3  ت 250حیا  

4 
 علم الطفیلیات

Parasitology 

ت356حیا   

 

BIO  356T 2 2 - 3  ت 250حیا  

5 
 علم المناعة

Immunology 
حیا  304 ت  BIO 304T 2 2 - 3 

ت 353حیا   

ت 330حیا   

6 
 مقرر حر (1)

Free Elective (1) 

     3  

وحدة دراسیة   71 المجموع  
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 المستوى السابع - ھـ)  السنة الرابعة1438-1437قسم األحیاء ( 7.16
 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
الرمز/ 
 .Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

    
 تمارین

 عملي  

LB 

 تدریب

TR 

1 
 طریاتعلم الف

Mycology 

   432حیا 
 ت  330 حیا  BIO  432T 2 2 - 3 ت

2 
  فسیولوجیا النبات

Pant physiology 
ت 443حیا  BIO 443T 2 2 - 3 ت 140حیا  

3 
 المعلوماتیة االحیائیة 

Bioinformatics 
 ت 211حیا  BIO  414T 1 2 - 2 ت 414حیا 

4 
 متطلب تخصص اختیاري (3) 

Department Elective (3)  

     3  

5 
(4) متطلب تخصص اختیاري    

Department Elective (4)  

     2  

6 
 متطلب كلیة اختیاري

College Elective 

     2  

7 
 مقرر حر (2)

Free Elective (2) 

     3  

وحدة دراسیة 17    المجموع  
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 المستوى الثامن -ھـ)  السنة الرابعة 1438-1437قسم األحیاء ( 8.16
 

 

 

 

 

 م
سم المقررا  

Course Title 
الرمز/ 
 .Code/No الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارین

 عملي

LB 

 تدریب

TR 

1 

 الثقافة اإلسالمیة (4)

 (المرأة والقضایا المعاصرة)

Islamic Culture (4) 

م404سلم   

 

ISLS  404T 2 - - 2 م101لم س  

2 
 مشروع التخرج

Graduation Project 

 481حیا 
 ت

 

BIO  481T 
- 6 - 

3 
ت 380حیا   

3 
 علم األجنة

Embryology 
 457حیا 

 BIO  457 T  2 2 - 3 ت
ت  250حیا   

ت  261حیا   

4 

 متطلب تخصص اختیاري (5)

Department Elective 
(5) 

     

3 

 

5 
 متطلب تخصص اختیاري (6)

Department Elective 
(6) 

     
3 

 

6 
 مقرر حر (3)

Free Elective (3) 

     2  

وحدة دراسیة 16 المجموع  
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 أسـمــاء األعضـاء الھیـئـة التعلـیمــیـة .17
 

التخصص  الدرجة مــاالس م
 الدقیق

 البرید االلكتروني

 edu.sadyalayoubi@pnu. وراثةعلم ال استاذ أ.د. دجانة بنت یحیى بن عبدالعزیز األیوبي  .1

أ.د. سھام بنت عبدالمحسن بن قضیب   .2
 القضیب

علم األحیاء  استاذ
 الدقیقة

saalkadib@pnu.edu.sa 

مفصلیات  استاذ أ.د. نادرة بنت حمود بن معجل الفرج  .3
وطفیلیات 
 )  (حشرات

nhalmoajel@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  أستاذ أ.د. لیلى بنت أحمد سالم ناصر  .4
 الدقیقة

.edu.salanasser@pnu 

علم األحیاء  أستاذ أ.د.كوثر بنت فؤاد بن محمد عابد  .5
 الدقیقة

kfabed@pnu.edu.sa 

علم األحیاء  أستاذ أ.د.سعاد بنت صالح بن أحمد الوكیل  .6
 الدقیقة

ssalwakeel@pnu.edu.sa 

علم األحیاء  أستاذ عایشھ بنت محمد حمود الراجحي أ.د.  .7
 الدقیقة

Aisha900@hotmail.com 

أمیرة بنت محمد بن سعید عبدالقدوس  أ.د.  .8
 فالودة

علم وظائف  أستاذ
األعضاء 

 (نبات)

amfaloda@pnu.edu.sa 

علم األحیاء  أستاذ جیھان بنت سعود بن راشد البراھیم أ.د.  .9
 الدقیقة

jsalbrahim@pnu.edu.sa 

مفصلیات  أستاذ وفاء بنت عبد هللا بن إبراھیم المقرن أ.د.  .10
وطفیلیات 

 ) (طفلیات

aalmegrin@pnu.edu.saw 

علم وظائف  أستاذ أ.د. شریفة بنت سالمة أبو مریفة  .11
أعضاء 
 (نبات)

ssabanaryifah@pnu,edu.sa 

علم وظائف  أ. مشارك د. منیرة بنت عبد العزیز بن محمد العبدان  .12
األعضاء 
 (حیوان)

malabdan@pnu.edu.sa 

نسجة العلم ا أ. مشارك مشاعل بنت محمد بن ناصر المفیریج د.  .13
 خلیةالو

mmmufayrij@pnu.edu.sa 

 mdalkahtani@pnu.edu.saعلم االحیاء  أ. مشارك منیرة بنت ظافر بن فھد القحطاني د.  .14
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 الدقیقة

بكتیریا  أ. مشارك سامیة بنت حمد صالح المجلي د.  .15
(مضادات 

حیویة 
وتصنیف 

 نوعي)

shalmejale@pnu.edu.sa 

مفصلیات  أ. مشارك خلفد.أریج بنت عبد الكریم بن حمود ال  .16
وطفیلیات 

 )  (حشرات

aaalkhalaf@pnu.edu.sa 

علم وظائف  أ. مشارك د.مھا بنت عبد هللا بن محمد مؤمنة  .17
األعضاء 

علم (
 حیوان )ال

mamomenah@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  أ. مشارك د. دالل بنت حسین الخلیفة  .18
 الدقیقة

dhalkhalifah@pnu.edu.sa 

 wmalghanim@pnu.edu.sa بیئة نباتیة أ. مشارك مد بن إبراھیم الغانمد. وفاء بنت مح  .19

 haalolayan@pnu.edu.sa بیئة نباتیة أ. مشارك ھیفاء بنت عبدهللا بن محمد العلیان د.  .20

مفصلیات  أ.  مشارك لمیاء بنت أحمد بن كریم الكریدیس د.  .21
وطفیلیات 

 )  (حشرات

laalkeridis@pnu.edu.sa 

تمریض  أ. مشارك اللطیف محمد عالمد.نھال عبد   .22
 االطفال

naalaam@pnu.edu.sa 

أنسجة  أ. مساعد د.ھیفاء بنت عمران بن سلیمان العمران  .23
 وخلیة(أجنة)

hoalomran@pnu.edu.sa 

 hialgwaiz@pnu.edu.sa وراثةعلم ال أ. مساعد د.حصة بنت إبراھیم بن محمد القویز  .24

نسجة علم األ أ. مساعد يد.أسماء بنت سلیمان بن علي الجبال  .25
 خلیةالو

asalgebaly@pnu.edu.sa 

أنسجة  أ. مساعد د.وفاء بنت یوسف بن سلیمان الیوسف  .26
 وخلیة(أجنة)

wyalyosuf@pnu.edu.sa 

علم وظائف  أ. مساعد د.زكیة بنت ناصر بن عبد هللا المھوس  .27
األعضاء 
 (حیوان)

znalmohawes@pnu.edu.sa 

بن إبراھیم  د.الجوھرة بنت عبدالمحسن  .28
 العوید

علم وظائف  أ. مساعد
األعضاء 

 (نبات)

aaalowayed@pnu.edu.sa 

 sialothman@pnu.edu.saأنسجة  أ. مساعد سارة بنت إبراھیم بن عثمان العثمان د.  .29
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 وخلیة(أجنة)

مفصلیات  أ. مساعد لیلى بنت محمد بن حسین الفریحي د.  .30
وطفیلیات 

 )  طفلیات(

almalfuraihi@pnu.edu.s 

وراثة علم ال أ. مساعد لطیفة بنت عبدالقادر بن خالد الحسینان د.  .31
 جزیئیةال

lahusnain@pnu.edu.sa 

 aaalhuqail@pnu.edu.sa بیئة نباتیة أ. مساعد د.أروى بنت عبدالكریم بن حمد الحقیل  .32

علم االحیاء  أ. مساعد د.میسر بنت إبراھیم بن محمد الزبن  .33
 الدقیقة

.samialzaban@pnu.edu 

أنسجة  أ. مساعد د. مھا بنت عبدهللا بن سعد الوایلي  .34
 (أجنة)وخلیة

maalwaele@pnu.edu.sa 

علم وظائف  أ. مساعد د.خدیجة بنت رابح بن عاید الحربي  .35
األعضاء 

 (نبات)

kralharbi@pnu.edu.sa 

 asaltamimi@pnu.edu.sa بیئة نباتیة أ. مساعد د.أمل بنت صالح بن موسى التمیمي  .36

نسجة علم األ أ. مساعد .الجوھرة بنت محمد بن شمروخ العتیبيد  .37
 خلیةالو

amalotaibi@pnu.edu.sa 

مفصلیات  أ. مساعد د.غرسة بنت سالم بن ناصر المرشد  .38
وطفیلیات 

 )  (طفلیات

qsalmarshd@pnu.edu.sa 

علم وظائف  أ. مساعد د. مھا بنت علي القرعاوي  .39
األعضاء 
 (حیوان)

du. Samaalqaraawi@pnu.e 

 mouotaebe@pnu.edu.sa بییئة نباتیة أ. مساعد د.موضي بنت عبیدان بن راید العتیبي  .40

علم االحیاء  أ. مساعد د.إیمان بنت عبدهللا بن حمد الحمیضي  .41
 الدقیقة

alhomaid@pnu.edu.saae 

تصنیف  أ. مساعد عبدالرحمن الشایع بنت نجالء د.  .42
 نبات جزیئي

pnu.edu.sa @naaalshaye 

علم وظائف  أ. مساعد د.ھیفاء بنت علي بن عبدهللا القحطاني  .43
األعضاء 
 (حیوان)

haalqhtani@pnu.edu.sa 

  علم األحیاء أ. مساعد ھي جوو كون د.  .44
 اإلنمائي

gsalmarshd@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  أ. مساعد ایمان محمود حسین عبد الكریم د.  .45
 الدقیقة

emhussein@pnu.edu.sa 



 الدلیل الجامعي لطالبات قسم األحیاء      

 

2030 

 37 | صفحة

كیمیاء  أ. مساعد محمود أحمد جابرد.نیفین   .46
البیولوجیا 

 الجزیئیة

NMJaber@ pun.edu.sa 

علم االحیاء  أ. مساعد الطیب محمد محمد أحمد حد. أفرا  .47
 الدقیقة

afamohammed@pnu.edu.sa 

وراثة علم ال أ. مساعد ماجدة السید السید عبد الجواد د.  .48
 وعلم الخلیة

maabduljoad@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  أ. مساعد اذلى عبد العظیمد.نھلھ ش  .49
 الدقیقة

NSAbdelazim@pnu.edu.sa 

حیاء علم األ أ. مساعد د.مروة حسن نوفل  .50
 جزیئیةال

Mynofal@pnu.edu.sa 

فسیولوجیا  أ. مساعد د. سھیلة ابراھیم نغموشى  .51
 نبات

sinagmosh@pnu.edu.sa 

نسجة علم اال أ. مساعد رانیا سعد سلیمان  .52
 خلیةالو

suliman@pnu.edu.sars 

علم  أ. مساعد د. رانیا   علي   الھادي  .53
حشرات ال

 طبیةال
 والفیروسات

raniaelhadi@yahoo.com 

 hfgad@pnu.edu.sa علم المناعة أ. مساعد د. ھدیل فیصل جاد محجوب الحكیم  .54

علم االحیاء  أ. مساعد د.مھا بنت عبدهللا بن مھلھل الحربي  .55
 الدقیقة

du.samaalharbi@pnu.e 

 asjalal@pnu.edu.sa وراثةعلم ال أ. مساعد د.أریج بنت سعود بن أحمد جالل  .56

 faalsahafi@pnu.edu.sa وراثةعلم ال أ. مساعد د.فاطمة بنت أحمد بن أحمد الصفحي  .57

علم االحیاء  أ. مساعد  د. البندرى بنت ناصر السلوم  .58
 الدقیقة

nialjiwizaa@pnu.edu.sa 

تقنیة حیویة  أ. مساعد  شاميد. اشواق بنت یوسف   .59
 ) (الوراثة

Ayshami@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  أ. مساعد  د. ھناء بنت سمیر سنبل  .60
 الدقیقة

HSonbol@pnu.edu.sa 

بیئة علم ال أ. مساعد  د. مي بنت ناصر الجمعة  .61
 تلوثالو

mnBinJumah@pnu.edu.sa 

 مفصلیات أ. مساعد د.فلوة بنت  عبدهللا علي بن ثقفان  .62
وطفیلیات 

 )  (طفلیات

faThagfan@pnu.edu.sa 
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أحیاء طبیة   أ. مساعد د. نجالء بنت علي محمد البرعي   .63
 جزیئیة

تقنیة النانو 
 في الطب

NAAlburae@pnu.edu.sa 

وظائف علم  محاضر ندى ابراھیم الجویزع  .64
 األعضاء

analsaloom@pnu.edu.sa 

حیاء علم اال محاضر ندى خالد الحربى  .65
 دقیقةال

nkalharbi@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  محاضر عائشة بنت محمد علي باحادق  .66
 الدقیقة

ambahatheaq@pnu.edu.sa 

 hayatalafari@yahoo.com وراثةعلم ال محاضر الغفاري  علي عبدهللا  حیاه  .67

 dss1515@pnu.edu.sa علم الوراثة محاضر دالل بنت سلیمان محمد الشائع  .68

محاضر  لرحمن الفصامھیفاء بنت عیسى عبدا  .69
 مبتعث

أنسجة 
وخلیة 
 (أجنة)

halfassam @pnu.edu.sa 

علم االحیاء  محاضر أحالم بنت حمد عبدهللا الركبان  .70
 الدقیقة

ahalrokban@pnu.edu.sa 

محاضر  مشاعل بنت ناصر بن عمر الزین  .71
 مبتعث

بیئة علم ال
 نباتیةال

mnalzain@pnu.edu.sa 

محاضر  یبينحاء بنت مقعد بن مفرح العت  .72
 مبتعث

علم البیئة 
 النباتیة

namialotaibi@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  محاضر ندى بنت ابراھیم بن عبدهللا الصقیران  .73
 الدقیقة

nialsugiran @pnu.edu.sa 

المناعة علم  محاضر ھند بنت جابر بن عوض الثقفي  .74
 البشریة

hjalthgafi@pnu.edu.sa 

اضر مح ھند بنت علي بن عمر الزیلعي  .75
 مبتعث

علم 
 الطفیلیات

haalzaylaee@pnu.edu.sa 

علم األنسجة  محاضر الھام بنت محمد بن صالح الزھراني  .76
 والخلیة

emalzahrani@pnu.edu.sa 

 علم األنسجة محاضر  فاطمھ بنت غانم بن عبدالعزیز الباني  .77
 حیوانیةال

fgalbani@pnu.edu.sa 

محاضر  حلول بنت صالح دیبان الرحیمي  .78
 ثمبتع

علم وظائف 
األعضاء 
 (حیوان)

hsalruhimi@pnu.edu.sa 

 ahalkhalfa@pnu.edu.saعلم االحیاء محاضر  أریج بنت حسین خلیفة ال خلیفة  .79
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 الدقیقة مبتعث

علم وظائف  محاضر نوف بنت أركان إبراھیم الداود  .80
األعضاء 
 (حیوان)

naaldawood@pnu.edu.sa 

محاضر  مریم بنت عبدالعزیز عبدهللا الخطیب  .81
 مبتعث

علم الوراثة 
 الجزیئیة

maalkhateeb@pnu.edu.sa 

محاضر  ھدیل بنت محمد علي األھدل  .82
 مبتعث

وراثة علم ال
 جزیئیةال

hmalahdal.pnu.edu.sa 

 hmalharbi@pnu.edu.sa جنةاالعلم  محاضر حنان معال الحربي  .83

علم األنسجة  محاضر مشاعل دغش القحطاني  .84
 والخلیة

.edu.samdAlQahtani@pnu 

وراثة علم ال محاضر أمجاد ناصر عبدالعزیز الربدي  .85
 سرطان

analrebdi@pnu.edu.sa 

محاضر  أمیرة سعد االحمري  .86
 مبتعث

تقنیة علم 
النانو 
 الحیویة

Amirah.alahmari@hotmail.com 

محاضر  فاطمة عطیف الشھري  .87
 مبتعث

علم 
بیولوجیا 

علوم ال
 طبیةال

alshehrif@hotmail.com 

محاضر  محمد العمرانمریم   .88
 مبتعث

امراض علم 
 نباتال

ms.al@hotmail.com 

محاضر  منى عوض الحربي  .89
 مبتعث

علم االحیاء 
 الدقیقة

alharbimona@yahoo.com 

علم وظائف  محاضر ایمان محمد الحمیضى  .90
اعضاء 
 (حیوان)

emalhumaidhi@pnu.edu.sa 

علم االحیاء  محاضر طمة بنت سالم بن عمر باقروانفا  .91
 الدقیقة

fsbagarwan @pnu.edu.sa 

محاضر  لیلى عوض المطیري  .92
 مبتعث

علم 
بیولوجیا ال

جزیئیة ال
 خلویةالو

l.almutairi@hotmail.com 

علم االحیاء  معیدة تغرید بنت عایض بن دلیم المطیري  .93
 الدقیقة

taalmutairi@pnu.edu.sa 

 kmalwateed@pnu.edu.saعلم االحیاء  محاضر  نت مبارك بن سالم الوتیدخیریھ ب  .94

mailto:alharbimona@yahoo.com
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 الجزیئي

علم األنسجة  معیدة رفعھ بنت شعف شعیفان العتیبي  .95
 والخلیة

rsalotaibi@pnu.edu.sa 

علم وظائف  معیدة ریم بنت حسین عائض ال زاھب  .96
أعضاء 
 (نبات)

rhalzaheb@pnu.edu.sa 

 gmalsaigh@pnu.edu.sa علم الحیوان معیدة غادة بنت محمد حسن الصائغ  .97

معیدة  مریم بنت محمد علي ال زین  .98
 مبتعثھ

تقنیة علم ال
 حیویةال

gmalsaigh@pnu.edu.sa 

معیدة  منیره بنت مشاري بن ثقل الحمادي  .99
 مبتعثھ

علم االحیاء 
 الدقیقة

emalhomaidi@pnu.edu.sa 

معیدة  ھدى بنت محمد بن عبدهللا ال شائع  .100
 مبتعثھ

علم االحیاء 
 الجزیئي

hmalshayea@pnu.edu.sa 

 hemalhamary@pnu.edu.sa علم الحیوان معیدة ھند بنت محمد صاطي الحربي  .101

 haalharkan@pnu.edu.sa حیاءعلم األ معیدة ھیام عبدهللا عبدالعزیز الحركان  .102

 mkalshamary@pnu.edu.sa علم األحیاء معیدة منیره بنت خصر ضبیان الشمري  .103

 mdaldossary@pnu.edu.sa علم األحیاء معیدة ھا بنت دلیم عبدالعزیز الدوسريم  .104

 hefalotaibi@pnu.edu.sa نباتالعلم  معیدة ھدایة فیصل حدجان العتیبي  .105

معیدة  الغامدياسمھان محمد   .106
 مبتعثھ

حیاء علم اال
 الجزیئي

amalghamdi@pnu.edu.sa 

معیدة  الغامديحنان محمد   .107
 مبتعثھ

نیة تقعلم ال
 حیویةال

hmalghamdi@pnu.edu.sa 

 معیدة عبیر عبد هللا الحبیش  .108
 مبتعثھ

ھندسة علم ال
طبیة ال
 حیویةال

aaalhubaysh@pnu.edu.sa 

محاضر  ندا حمد الجرباء  .109
 مبتعثة

نسجة علم اال
 والخلیة

nhaljarba@pnu.edu.sa 
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 رئيسة القسم

 د. ملياء بنت امحد الكريديس 

 

 

                                                                                                                          

                                                      

 

 

 

  

 

 

 وكیلة القسم للشؤون التعلیمیة

  د. اسماء الجبالي 

 وكیلة القسم لشؤون الطالبیة

  د. افراح الطیب 

لجنة 
البرامج 
 والخطط

لجنة 
التطویر 
 والجودة

لجنة سیر 
 االختبارات

منسقة 
 االرشاد

منسقة 
 الجودة

منسقة 
 الجداول

لجنة 
 االستقطاب

لجنة 
االنشطة 

البیة الط  
منسقة 

 المقررات 

منسقة 
 المتعاونات

منسقة 
دراسات 

 علیا 

منسقة 
 المعامل 

منسقة 
مشروع 

 تخرج

منسقة 
التعلیم 

 االلكتروني

 املنسقات
لجنة 

اللجان                  المعادالت 
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 رئیسة قسم االحیاء 
  د. لمیاء بنت احمد الكریدیس

 وكیلة الشؤون التعلیمیة
 رئیسة لجنة الجداول 

اسماء الجبالي  د.  

 وكیلة القسم لشؤون الطالبات
 عضو لجنة الجداول 

 اللجـــــان    د. افراح الطیب

لجنة مراجعة 
 االسئلة

 
عمراند. ھیفاء ال  

 د. وفاء الیوسف

 لجنة المعادالت
 د. ھیفاء العمران
 د. وفاء الیوسف

 

 اللجنة الفنیة
 د. مھا مؤمنة

 أ.حصة الحربي

لجنة سیر 
 االختبارات

 د. حیاة العفاري
 د. دالل الشایع 
 أ.ندى الجویزع

 

لجنة البرامج 
 والخطط

 د.منیره العبدان 
د. ھیفاء 
 القحطاني 

لجنة التعاقد 
 والتوظیف 
  د. لمیاء الكریدیس

 أ.د. وفاء المقرن 
 أ.د. كوثر عابد 
 أ.د. امیرةعبدالقدوس
 د. لطیفة الحسینان 
    
  
  

 لجنة االنشطة
 د. الجوھرة العتیبي

 د. اریج جالل

لجنة االعتماد 
 االكادیمي 
 د. ھیفاء القحطاني 
 د. نھال عالم 
 د. مي الجمعة
 د. نجالء برعي 
 أ. سحر الثبیتي 
  
   

 منسقة المعامل 
 

د. إیمان 
 الحمیضي  

 أ. أمجاد الربدي  

منسقة 
 المتعاونات 

 
 د. سارة العثمان 

نسقة المقررات م  
 

عدة أعضاء 
 حسب التخصص 

منسقة االرشاد 
 االكادیمي 

 د.لطیفة الحسینان 
 د. دالاللشایع

 

منسقة الدراسات 
 العلیا 

 
 أ.د. كوثر عابد 

لقحطانيد. منیره ا  
 د. اشواق شامي
 د. ھناء سنبل 

د. مھا القرعاوي 
  
  

 منسقة الجودة 
 

 د. نھال عالم 
 أ. سحر الثبیتي 

منسقة التعلیم 
 االلكتروني 

 
 د.موضي العتیبي 

منسقة مشروع 
 التخرج

  
خدیجة الحربي د.  

 
 

 المنسقات 

 

 



 الدلیل الجامعي لطالبات قسم األحیاء      

 

2030 

 43 | صفحة

 إدارة قسم األحیاء .20
 

 

 حیاءاألرئیسة قسم 

 د. لمیاء بنت أحمد بن كریم الكریدیس

 36211:  كتبتلیفون الم                                       1.827    رقم المكتب : 

 

 التعلیمیةلشؤون  وكلیة القسم 

 د. أسماء بنت سلیمان بن علي الجبالي                              

 36141:  تلیفون المكتب                                       1.206   رقم المكتب :   

 

 وكلیة القسم للشؤون الطالبیة

 الطیب محمد أحمد د. أفراح

 36094:   تلیفون المكتب                                       1.822   :   رقم المكتب 
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