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المقدمة
العمليــة  لدعــم تطويــر  األكاديمــي”  إنشــاء “ وحــدة اإلشــراف  تــم 
التعليميــة وتأســيس قواعــد المشــاركة والتفاعــل ووضــع القــرارات 
لبنــاء الشــخصية القــادرة علــي مواجهــة المســتقبل بمــا يحملــه مــن 

متغيــرات.

َيفــرض نظــام اإلشــراف األكاديمــي واجبــات  المنطلــق  ومــن هــذا 
علــى طرفــي العمليــة التعليميــة، المؤسســة التعليميــة والطالــب، 
وتتجلــى هــذه الواجبــات فــي مجمــل النظــم واللوائــح اإلداريــة والفنيــة 
بمخرجاتهــا،  التعليميــة  العمليــة  نشــاط  تنظــم  التــي  واألكاديميــة 
وينفــرد اإلشــراف األكاديمــي بالــدور الحيــوي الــذي يعمــل علــى نقــل 
الصــورة العامــة للحيــاة الجامعيــة وتوضيــح األبعــاد المختلفــة لهــذه 

الصــورة للطالــب.

وتماشــٍيا مــع هــذا النهــج، فــإن اهتمامنــا بالطالــب كمكــون رئيســي 
فــي العمليــة التعليميــة - فــي ظــل وجــود إدارة فاعلــة تنهــج النهــج 
بأبعادهــا  التعليميــة  العمليــة  مكونــات  مــع  تعاملهــا  فــي  الفعــال 
المختلفــة- يجعلنــا دائمــا نعمــل علــى توجيهــه وإرشــاده ومتابعتــه 
ــات  ــه ومســاعدته فــي الكشــف والتعــرف علــي العقب وتقييــم إنجازات
التــي تواجهــه وتحــد مــن تقدمــه، مــن خــال وحــدة متخصصــة تتولــى 

القيــام بمهــام اإلشــراف بكفــاءة عاليــة .

ولمــا كان نجــاح العمليــة التعليميــة مرهــون بمــدى اســتجابة وتفاعــل 
الطالــب فــي البيئــة الجامعيــة،  لــزم أن تتوفــر لــه كافــة اإلمكانــات 
األساســية التــي  تحثــه علــي اإلبــداع   واالبتــكار، واالندمــاج الفعلــي 
الــذي  التخصــص  دراســة  علــى  وإقبالــه   التعليميــة  العمليــة  فــي 
طالمــا رغــب فيــه، ويتعــزز هــذا الشــعور باألمــن النفســي مــن خــال 
فهمــه للوائــح واألنظمــة وإلمامــه بالخطــة الدراســية، وشــروط النجــاح، 
وحســابات التقديــرات التراكميــة وإجــراءات التســجيل، والتواصــل مــع 
القنــوات اإلشــرافية بــكل يســر وســهوله، ليشــعر بوجــوده االجتماعــي 

ــة. ــة الجامعي كعضــو فعــال فــي البيئ
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يعــد اإلشــراف األكاديمــي ركًنــا أساســًيا ومحورًيــا فــي النظــام التعليمــي، حيــث يعد اســتجابة موضوعيــة لمواجهة 
متغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وإنســانية فــي صلــب النظــام وفلســفته التربوية.

  
يتمثــل اإلشــراف األكاديمــي فــي محــوري العمليــة اإلرشــادية: المؤسســة التعليميــة والطالــب، ويتكامــل بوعــي 
وتفهــم جميــع األطــراف؛ بهــدف توجيــه الطالــب إلــى انســب الطــرق لتحقيــق النجــاح المنشــود والتكيــف مــع البيئــة 

الجامعية. 
ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــال خدمــات إرشــادية متنوعــة ،اإلرشــاد األكاديمــي الفــردي والبرامــج اإلرشــادية 

المختلفــة. واالستشــارات 

تهيئة الطلبة للتعرف والتأقلم مع الحياة الجامعية.	 
إمداد الطلبة بالمعلومات الصحيحة عن الكلية والسياسات التعليمية والموارد والبرامج الدراسية .	 
تعزيز التحصيل األكاديمي للطلبة، ورفع قدراتهم وتذليل العقبات التي تعتريهم أثناء تحصيلهم العلمي.	 
تقديم المشورة والمساعدة ألصحاب المشكات األكاديمية من الطلبة.	 
رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدراســي المتدني والمتعثر واالهتمام بهم ومتابعتهم حتى يرتقوا بمســتواهم 	 

الدراسي.
رعاية ومساعدة الطلبة اجتماعيا وماديا وصحيا ونفسيا بالتعاون مع الجهات المعنية.	 
رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والمبدعين.	 

مفهوم االشراف األكاديمي

أهداف االشراف األكاديمي

محاور اإلشراف األكاديمي

الطالب

النظم واللوائح المشرف األكاديمي جميع الطلبة
الكليةالجامعية

  يعتبر محور العملية 
األكاديمية، يقع عليه عبء 
اإللمام بالنظم واللوائح 

الجامعية. 

هو أحد أعضاء هيئه 
التدريس بالكلية له 

نفس تخصص الطالب، 
يأتي دوره في مساعدة 

الطالب على اتخاذ 
القرارات السليمة التي 
من شأنها المساهمة 

في تعزيز مسيرته 
الدراسية بنجاح وفاعلية. 

هي النظم والسياسات 
التي تقوم مسيرة 
الطالب االكاديمية 
وتحدد األطر التي 
تبقي الطالب في 

حدودها ليستكمل جميع 
متطلبات التخرج.

هي الجهة التي 
تصدر وتتبنى البرامج 

الدراسية  لكل تخصص 
ولها نظامها الخاص 
فيما يتعلق ببرامجها 

األكاديمية والشهادات 
التي تمنحها ونظام 

التقييم.

المٔوسسة التعليمية
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يجــب أن تتوفــر لــدى الطالــب بعــض االدوات الضروريــة والهامــة لاســتفادة مــن التوجيهــات واالرشــادات المقدمة 
مــن المشــرف االكاديمي

األنظمــة واللوائــح بالجامعــة )الئحــة الدراســة واالختبــارات - ضبــط الســلوك - ميثــاق الطالــب- الئحــة الحقــوق 	 
والواجبــات – دليــل السياســات واالختبــارات .. (

دليل االشراف االكاديمي 	 
التقويم األكاديمي )اإللمام بمواعيد التسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب واالعتذار... (	 
الخطة الدراسية للبرنامج ، متطلبات الكلية والجامعة ، ومتطلبات التخرج .	 
السجل األكاديمي للطالب . 	 
تقرير المتابعة للطالب  .	 
الجدول الدراسي للطالب والتأكد من موافقته مع الخطة الدراسية للبرنامج من خال تقرير المتابعة . 	 
 	. )SIS-LMS-Email( الخدمات االلكترونية

أدوات االشراف األكاديمي

برامج االرشاد األكاديمي

برامج توجيهية 

للطلبة المتفوقين لعموم الطلبة للطلبة المتعثرين للطلبة المستجدين

وهــذا النــوع مــن البرامــج موجهــه 
للتعريــف أساًســا بنظــام الدراســة    
التأقلــم  وتحقيــق  واالختبــارات 
الجامعيــة،  الدراســة  مــع  الــالزم 
وتعريفهــم بحقوقهم وواجباتهم. 

لمعاونتهم في تجاوز 
عثراتهم وتحقيق النجاح 
المنشود، ومساعدتهم 

في التغلب على ما 
يواجهونه من عقبات 

ومشكالت. 

لمساعدتهم في 
تحسين مستواهم 
الدراسي والتحصيلي.

لمساعدتهم على 
االستمرار في 

التفوق تشجيًعا لهم 
وتحفيزًا لغيرهم من 

الطلبة.

برامج إرشادية

تعنــى وحــدة اإلشــراف األكاديمــي بتقديــم الدعــم واإلرشــاد لطلبــة الكليــة والعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم، 
وتشــجيعهم علــى التميــز واإلبــداع األكاديمــي، للتخــرج فــي المــدة الزمنيــة المحــددة بعــد أن اكتســبوا خبــرات علميــة 

ومهــارات عمليــة تهيــئ لهــم فرصــة ناجحــة للعمــل.

وحدة االشراف األكاديمي
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الهيكل التنظيمهي

عميد الكلية

وكيل الشؤون األكاديمية 

منسقي اإلشراف األكاديمي باألقسام

رئيس وحدة اإلشراف األكاديمي 

المشرفون االكاديميون باألقسام

يمكن تحديد المهام فيما يلي:
وضع الخطة التشغيلية لوحدة االشراف ومتابعة تنفيذها من قبل منسقي االرشاد األكاديمي للبرامج.	 
اإلشراف العام على المشرفين األكاديميين للطلبة ومتابعة ما يرفع من حاالت.	 
اســتقبال الطلبــة المســتجدين والترحيــب بهــم فــي أول يــوم مــن الدراســة والشــرح لهــم عــن نظــام الجامعــة 	 

والكليــة والبيئــة الجامعيــة.
االشراف على توزيع الطلبة توزيعا عادال حسب التخصص بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم.	 
اســتقبال الحــاالت التــي ترســل مــن منســقي االشــراف أو المشــرفون األكاديميــون للطلبــة لحــل مشــاكلهم 	 

أو رفعهــا لوكيــل الشــؤون االكاديميــة فــي حــال الحاجــة لذلــك.
إقامــة البرامــج الخاصــة بالطلبــة المتفوقيــن لمســاعدتهم علــى االســتمرار فــي التفوق، تشــجيًعا لهــم وتحفيًزا 	 

لغيرهــم مــن الطلبــة بالتعــاون مــع مركــز االرشــاد الجامعي.
توجيه الطلبة المتعثرين دراسيا وإرشادهم واالهتمام بهم ومتابعتهم لرفع مستواهم العلمي.	 

مهام الوحدة
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حصر الطلبة المتأخرين دراسيًا من واقع نتائج االختبارات الفصلية لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أواًل بأول.	 
تعبــأة االســتمارات مــن قبــل الطلبــة المتعثريــن لمعرفــة ســبب التعثــر وهــل الســبب فــي قدراتهم الشــخصية/ 	 

طريقــة التدريــس/ المحاضــر نفســه/ المصــادر العلميــة المســتخدمة/ الجو العلمي المحيــط بالعملية التعليمية/ 
ــسب  ــه المســاعدة حـ ــن توجي ــة يمك ــة أو شــخصية أخــرى، وبعــد الوصــول لألســباب الحقيقي عوامــل اجتماعي

الســبب، ومــن أوجــه المســاعدة  :

حث الطالب على االلتزام باللقاء مع المشرف االكاديمي للتحفيز والنصح واالرشاد والتوجيه.. 1
توجيه الطالب باالستفادة من الساعات المكتبية للمقرر لرفع مستواه االكاديمي .. 2
توجيه الطالب لحضور دروس التقوية المقامة من قبل األقران .. 3
حث الطالب على حضور الدورات والورش تدريبية لتطوير المهارات على سبيل المثال إدارة الوقت ،التخطيط ..... 4
اإلحالة الى الخدمات االرشادية النفسية واالجتماعية في حال الحاجة لذلك . 5

متابعة تقدم الطلبة المتعثرين من خال نتائج االمتحانات.	 
تنظيــم اجتمــاع مــع الطلبــة المتعثريــن دراســيًا لمناقشــة أســباب التأخــر وإرشــادهم إلــى الطــرق المثلــى 	 

لتحســين مستواهـــم الدراســي وذلــك بعــد النتائــج  الفصليــة .
عقــد لقــاءات مــع أســاتذة المقــررات الاتــي تعثــر فيهــا الطلبــة دراســيا لمناقشــة وســائل التحســين لرفــع 	 

مســتواهم
 	.)LMS( تقديم نماذج لامتحانات للسنوات السابقة على الموقع من خال نظام التعليم االلكتروني
تحليل نتائج تطور مستوى الطلبة المتعثرين لاستفادة منه في الحاالت المشابهة للسنوات المقبلة.	 

يحــدد لــكل ســنة دراســية عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ليكلفــوا كمشــرفين أكاديمييــن مــع مراعــاة عــدم تغييــر 	 
المشــرف االكاديمــي بحيــث يبقــى مــع الطالــب حتــى التخــرج مــا أمكــن.

تقسم الطلبة على المشرفين االكاديميين من قبل منسق االرشاد بالقسم.	 
يتــم اإلعــان عــن أســماء المشــرفين األكاديمييــن المكلفيــن ووســائل االتصــال )المكتــب – االيميــل – الهاتــف(. 	 

والســاعات  اإلشــرافية  فــي  وســائل االعــان المختلفــة  بالقســم  والكليــة  ومــن خــال االنظمــة االلكترونيــة 
. )SIS-LMS-Email(

توزيع وربط الطلبة المستجدين على المشرفين االكاديميين بالقسم.	 
ارسال نسخه لجميع المشرفين ليتعرف كل مشرف على طابه ومقارنته بما تم ربطه الكترونيا عن طريق النظام.	 
االجتماع مع المشرفين االكاديميين لتوضيح المهام المنوطة بهم وآلية العمل وسياسة التقييم.	 
عقد اجتماعات دورية مع المشرفين االكاديميين لمتابعة ما تم انجازه من مهام.	 
اســتقبال المقترحــات واآلراء الخاصــة بتطويــر عمليــة االشــراف األكاديمــي فــي البرنامــج ورفعهــا إلــى وحــدة 	 

االشــراف األكاديمــي.
رفع احتياج المشرفين االكاديميين والطلبة من الورش والدورات التدريبية إلى وحدة االشراف األكاديمي.	 
اعداد تقارير فصلية عن عملية االشراف في البرنامج  بناء على تقارير المشرفين.	 
اإلشــراف علــى لجــان التســجيل فــي كل فصــل دراســي ورفــع تقريــر باإليجابيــات والســلبيات والمقترحــات 	 

والتوصيــات ومــا تــم انجــازه خــال فتــرة التســجيل .

آلية التعامل مع المتعثرين

آلية توزيع الطلبة على المشرفين االكاديميين

منسق االشراف األكاديمي
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المشــرف األكاديمــي هــو أحــد أعضــاء هيئــه التدريــس بالكليــة لــه نفــس تخصــص الطالــب ولديــه اإللمــام الكامــل 
بالخطــة الدراســية والنظــم واللوائــح األكاديميــة، وٌيحــدد مــن قبــل القســم، والمشــرف األكاديمــي هــو الشــخص 
المســئول األول عــن اإلشــراف والتوجيــه للطالــب خــال مســيرته التعليميــة بالجامعــة، ومهمتــه إرشــاد الطالــب 
وتوجيهــه فــي اختيــار المقــررات الدراســية المناســبة حســب الخطــة األكاديميــة الموضوعــة للحصــول علــى الدرجــة 
العلميــة بنجــاح، ومعاونتــه علــى تذليــل العقبــات التــي تصادفــه فــي دراســته وتقديــم النصــح فــي األمــور التــي 

تؤثــر فــي مســار تعليمــه.

إن المشــرف الناجــح هــو القــادر علــى التواصــل الفعــال مــع طابــه،  يحــدد احتياجهــم، يجيــد االســتماع ،يبنــي 
قنــوات للتعــاون البنــاء والمثمــر مــع الطلبــة عليــه  نحــدد بعــض المهــارات التــي ينبغــي أن تتوفــر فــي المشــرف 

االكاديمــي لكــي يحقــق الهــدف مــن االشــراف، ومــن هــذه المهــارات:

مساعدة الطلبة في  تسجيل المقررات المناسبة لهم بداية كل فصل دراسي والحذف واإلضافة 	 
التأكد من موافقة جدول الطالب مع الخطة الدراسية للبرنامج من خال سجل المتابعة للطالب بالنظام.	 
إعداد الخطة المؤدية لتخرج الطالب بما يتناسب مع قدراته خال المدة الزمنية المحددة  .	 
تخصيــص ســاعات اشــرافية لمقابلــة الطلبــة ومناقشــة المشــاكل التــي تواجههــم أثنــاء الدراســة وخاصــة 	 

الطلبــة المتعثريــن ومحاولــة حلهــا بالطــرق المناســبة كاقتــراح امتحانــات بديلــة أو زيــادة الســاعات التدريســية 
ــر . ــة التعث ــر ذلــك إلخراجهــم مــن حال ــة( أو غي ــة – الســاعات المكتبي ــدروس االضافي )ال

مناقشة الخيارات المناسبة للطالب في الفصل القادم )تسجيل ، حذف ، انسحاب، تغيير تخصص.. الخ(.	 
المتابعــة الدقيقــة للتحصيــل العلمــي للطالــب فــي المــواد المســجل فيهــا وحثــه وتشــجيعه علــى المزيــد مــن 	 

االجتهــاد والثنــاء عليــه .
إعــداد ملــف خــاص لــكل طالــب مــن الطلبــة الذيــن أوكل إليــه مهمــة اإلشــراف عليهــم وخاصة الطلبــة المتعثرين 	 

أو المتوقــع تعثرهــم حتــى يســهل متابعتهــم ، والحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بهــم مــن خــال نظــام 
.)SIS( الســجات

 	.)LMS( مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني
حث الطلبة على المشاركة في األنشطة .	 
تشــجيع الطلبــة وحثهــم علــى حضــور الــدورات والــورش التدريبيــة المقدمــة مــن قبل وحدة الخدمات االرشــادية 	 

وعمــادة شــؤون الطاب ووحــدة الخريجين .
حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية )المكتبة الرقمية(.	 
التعريــف بمــا تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات ودعــم طابــي )الدعــم المالــي – الخدمــات الطابيــة(  ممــا تســهم 	 

فــي إكمــال دراســتهم بيســر وســهولة. 
اإلشــراف علــى الطالــب مــن لحظــة دخولــه الكليــة إلــى التخــرج؛ لضمــان إتمامــه للخطــة الدراســية فــي المــدة 	 

النظاميــة
تقوم بتزويد المرشد النفسي واالجتماعي بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب في حال الحاجة لذلك	 
الحفاظ على الدرجة القصوى من السرية في تنظيم الجلسات االرشادية. 	 

 المشرف األكاديمي

مهارات المشرف األكاديمي

مهام وواجبات المشرف األكاديمي
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وحيــث أن  االشــراف األكاديمــي عمليــة يشــترك فيهــا كل مــن المشــرف  والطالــب ، حيــث يســهم المشــرف 
فــي  تقديــم العــون والمســاعدة وتذليــل العقبــات والصعوبــات التــي تواجهــه ، فــإن الطالــب ايضــًا يتحمــل  
كامــل المســؤولية عــن أدائــه األكاديمــي ، فيتوجــب عليــه  االطــاع  علــى اللوائــح واالنظمــة ،والخطــة الدراســية 
ومتطلبــات القســم والكليــة والجامعــة ،واإللمــام بتفاصيــل التقويــم الدراســي والمواعيــد الحرجــة التــي تختــص 
بالتســجيل واالنســحاب واالعتــذار ....،وايضــا المواظبــة علــى مقابلــة المشــرف وإخطــاره بأي متغيرات ومشــكات 

قــد تؤثــر فــي  أدائــه الدراســي وتعيــق مســيرته التعليميــة . 

مهارة القيادة: 
 وهي تكوين عاقة إيجابية مع الطالب للتأثير عليه ومساعدته في السير نحو تحقيق األهداف المرسومة.

مهارة التعاطف: 
وهي مشاركة الطالب مشاعره وانفعاالته لتكوين عاقة جيدة معه تساعد على تقبله لإلرشاد والنصح والتوجيه.

مهارة التنظيم: 
وهي قدرة المشرف األكاديمي على تنظيم أعمال االشراف وترتيبها بصورة تحقق االستفادة القصوى منها.

مهارة االشراف الجامعي: 
تختص بالتعامل مع مجموعة من الطلبه يشتركون في مسألة ما مثل الجهل بالنظام، التأخر الدراسي ، الغياب....

مهارة االستمتاع: 
من المهم أن يكون المشرف األكاديمي مستمع جيد لطابه مما يقوي العاقة بينهم ويمكنه من مد يد العون.

مهارة التخطيط: 
القدرة على تحديد األهداف وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتحقيق كمساعدة الطالب على اختيار التخصص أو إعداد 

خطة لرفع معدله. 

مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت: 
وهــذه المهــارة يحتاجهــا المشــرف األكاديمــي عنــد اســتماعه لوجهة نظــر الطالب ومحاورته للتعرف على المشــكات 

التــي تواجهــه، ومــن ثــم مســاعدته التخــاذ القــرارات الصحيحــة الازمــة لحــل المشــكلة،  ومن هــذه المشــكالت:   

إدارة المقرر
يتنــاول أي جــزء مــن المقــرر يتطلــب االهتمــام األكبــر؟ كيفيــة قضــاء وقــت دراســة المقــرر؟ هــل ينظمــون مراجعــة 

دروســهم ؟.

إدارة الوقت
هــل يعــي الطلبــة بالوقــت الــازم للدراســة؟، هــل يهــدرون أوقاتهــم؟ ومــا هــي أولوياتهــم؟ وكيــف يوزعــون 

لمقرراتهــم؟ المقابلــة  األوقــات 

العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب
هـل يــواجـه الطلبة صـعـوبـات مـن الـمـادة أو المدرس؟

مهارات وعادات الدراسة
هل يذاكرون؟ وكيف ومتى؟ وأين؟ مع مقترحات لتحسين مذاكرتهم.

مهارات خاصة باالمتحانات
هــل يعانــي الطلبــة مــن قلــق االمتحانــات؟، وكيــف يتعاملــون مــع ذلــك؟، هــل يملكــون المهــارات األساســية 

االمتحانــات؟ وأداء  لاســتعداد 

01
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المصطلحات األكاديمية

ويتكون من فصلين دراسيين، الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني، وقد يضاف العام الجامعي
إليهما فصل ثالث ويسمى ) الفصل الصيفي ( ال تلتزم جميع طاب الكلية بالتسجيل فيه .

رقم يدل على العام الجامعي الذي تم قبول الطالب فيه إضافة إلى الرقم المتسلسل الرقم الجامعي
للطالب في ذلك العام.

هو مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعًا ُتدرس على مداها المقررات، وال تدخل من الفصل الدراسي
ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية .

الخطة الدراسية
هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية، االختيارية والحرة ،والتي تشكل من مجموع وحداتها 

متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في 
التخصص المحدد.

المنهج الدراسي محدد األهداف والمحتوى يتناول موضوعًا ما لمدة فصل دراسي كامل المقرر الدراسي
ويميز المقرر باالسم والرقم والرمز.

السجل األكاديمي
هو وثيقة رسمية تبين وضع الطالب الدراسي شامًا اسم الطالب،  الكلية, وتخصصه، وحالته 

الدراسية والمقررات التي درسها وعدد وحداته الدراسية وتقديراته فيها والمعدل الفصلي 
والمعدل التراكمي واإلنذارات األكاديمية .

مجموعة المقررات الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طابها، وهي مقررات تتفق متطلبات الجامعة
وأهداف الجامعة.

مجموعة المقررات الدراسية التي يدرسها جميع طاب الكلية على اختاف تخصصاتهم  وذلك متطلبات الكلية
لتوفير قاعدة أساسية من الثقافة والمعلومات لهن.

وتشكل مجموعة المقررات الدراسية التي تنتمي إلى حقل واحد من حقول العلوم والمعرفة متطلبات التخصص
اإلنسانية، وينفرد بدراستها طاب التخصص الواحد في الكلية.

يعتبر بمثابة إيصال يطبعه الطالب بعد التسجيل مباشرة يبين المقررات التي تم التسجيل فيها الجدول الدراسي
فعًا شاما اسم المقرر، موعد المحاضرات )الوقت – اليوم - القاعة( .

المشرف 
األكاديمي

هو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم األكاديمي ليتولى توجيه الطالب في عملية تسجيل 
مقررات كل فصل دراسي ، ويتابع مسيرته العلمية منذ دخوله إلى الجامعة وحتى تخرجه.

تتاح الفرصة للطالب خال أسبوع واحد من انتهاء فترة التسجيل لتعديل تسجيله بما يتناسب الحذف واإلضافة
مع الخطة الدراسية المعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدراسي المسموح به .

هو مؤشر يعطى للطالب  في حال لم يسجل أي مقرر خال فترة التسجيل المحددة .مؤشر االنقطاع

المعدل الفصلي
هو معدل عامات المقررات التي درسها الطالب نجاحًا أو رسوبًا في الفصل الدراسي الواحد ، 
ويتم احتسابها على النحو التالي: تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة، ثم يجمع 

حاصل الضرب، وتقسم على مجموع الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي .

المعدل التراكمي

هو معدل عامات المقررات التي درسها الطالب نجاحًا أو رسوبًا حتى آخر فصل أتم دراسته 
، ويتم احتسابها على النحو التالي: يجمع حاصل ضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته 
المعتمدة لكل المقررات التي درسها الطالب في كل الفصول ، ثم تقسم على إجمالي 

الساعات المعتمدة للفصول الدراسية التي درسها .







2- الئحة الدراسة واالختبارات
)نسخة الطالب(
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجات الطــاب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب اعتذار عن الدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  االعتذار.

من خال نظام سجات الطاب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االعتــذار عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي تســجيل المقــررات والحضــور 
لحيــن اعتمــاد طلبــه مــن قبــل الكليــة.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب االعتذار تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

التسجيل هو:
عمليه تسجيل المقررات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها للفصل الحالي حسب الخطة الدراسية.

شروط التسجيل:
الحد االعلى للعبء الدراسي يحدد وفق المعدل التراكمي للطالب حسب الجدول التالي:

تسجيل المقررات

الحد االقصى للوحدات الدراسيةالمعدل التراكمي 
للنظام الفصلي

12 وحدةللنظام الفصلي

15 وحدةمن 2الى اقل 2,5

حسب المحدد في خطةمن 2,5 الى اقل 4

 23 وحدةمن 4 فأكثر
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تعليمات التسجيل:

قبل:
مراعــاة عــدم وجــود تعــارض فــي التوقيــت الزمنــي لاختبــارات النهائيــة للمقــررات المســجلة مــن خــال االطاع 	 

علــى الجــداول الفصليــة وجــداول االختبــارات النهائيــة فــي رابــط الجداول.
التقيــد بمقــررات الخطــة الدراســية والمقيــدة بهــا والتابعــة للكليــة، وكذلــك التقيــد بالقســم المســتفيد للشــعبة 	 

وللتأكــد يمكنــك الرجــوع الــى أرقــام الفصــول الصحيحــة المدرجــة فــي جــداول التســجيل فــي رابــط الجــداول.
الدخــول علــى رابــط الجــداول الخــاص بكليــة العلــوم ووضــع جــدول أساســي وجــدول بديــل فــي حــال اغــاق 	 

الشــعب.
الرجــوع الــى موقــع الجامعــة الرســمي لاطــاع علــى )التقويــم األكاديمــي ، الجــدول الخــاص بالخطــة الزمنيــة 	 

للتســجيل ، رابــط الجــدول(.

أثناء:
البدء بتسجيل مقررات من مستويات أدنى للتمكن من متابعة عملية التسجيل.	 
ــم يتــم التمكــن مــن تغييرهــا أو 	  ــه ل ــار الشــعبة المناســبة فــي حــال المقــرر أدنــى بمســتويين، ألن يجــب اختي

حذفهــا أو االنســحاب منهــا.
قراءة رسالة الخطأ جيدًا أثناء التسجيل لمعرفة المشكلة.	 
طلبات التسجيل اإللكترونية عن طريق الموقع.	 
وجود المقررات في عربة التسوق ال يعني تسجيلها ويجب انهاء خطوات التسجيل.	 
فــي حالــة تقديــم طلــب تســجيل يرجــى متابعــة الطلــب الــى أن يتــم الــرد عليــه بالرفــض أو القبــول وطباعــة 	 

جــدول التســجيل بعــد ذلــك.
عدم حذف المقررات من عربة التسوق لتستطيع الطالبة التقدم بطلب )تسجل( الحقًا.	 
فــي حالــة ظهــور رســالة : المقاعــد محجــوزة )يتــم اختيــار شــعبة أخــرى( ألنــه لــن يتــم توســعة الشــعبة أو طلبهــا 	 

مــن طلبــات التســجيل فــي حــال وجــود شــواغر فــي شــعب أخــرى.

بعد:
عدم حضور أي محاضرة لمقرر لم يتم تسجيلك به إلكتروني وادراج اسمك ضمن قوائمه بالنظام.	 
التقيد بالمقررات والشعب التي تم تسجيلها في النظام وتم ادراجها بالجدول.	 
التأكد من القاعات الدراسية حسب المدرج في النظام وجداول التسجيل في رابط الجداول.	 

اختيار التخصص:

في حال اجتياز الطالب المقررات في البرنامج العام في الكلية فإنه يتاح له اختيار التخصص وفق الشروط التالية: 

النجــاح فيمــا ال يقــل عــن %75 مــن مقــررات المســتوى العــام ، أي يجــب اجتيــاز 3مــن المقــررات علــى ان يكــون 	 
احــدى هــذه المقــررات مقــرر التخصــص  .

تحقيق معدل تراكمي ال يقل عن 2 من 5.	 
المفاضلة على المقاعد حسب المعدل التراكمي	 

التـخـصـيـص
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

حســب التقويــم الزمنــي لإلجــراءات الرســمية بنظــام ســجات الطــاب الذي تحــدده عمادة القبول والتســجيل 
للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

مــن الصفحــة الرئيســية لنظــام ســجات الطــاب << اختيــار الخدمــات االلكترونيــة << اختيــار الرغبــات << 
خيــارات التخصصــات فــي الكليــة << إضافــة قيمــة جديــدة << انتــج << ترتيــب الرغبــات مــن خــال اختيــار 

القســم  <<  حفــظ.

من خال نظام سجات الطاب.

التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر تحسب كما يلي:

يعطــى الطالــب تقديــر مســتمر )م( أو )IP(  للمــادة التــي تتطلــب أكثــر مــن فصــل دراســي علــى أن يقســم 	 
العــبء الدراســي علــى فصليــن )مثــل مقــرر األبحــاث(.

يعطى الطالب تقدير غير مكتمل )ل( أو )IC(  إذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد.	 

التقديرات 

الدرجة المئويةالتقديررمز التقديروزن التقدير من )5(

5,0+A100-95ممتاز مرتفع

4,75A90الى اقل من 95ممتاز

4,5+B85الى اقل من 90جيد جدا مرتفع

4,0B80الى اقل من 85جيد جدا

3,5+C75الى اقل من 80جيد مرتفع

3,0C70الى اقل من 75جيد

2,5+D65الى اقل من 70مقبول مرتفع

2,0D60الى اقل من 65مقبول

1,0Fاقل من 60راسب

1,0DNمحروم-
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معدل الفصل األول =                                                  = 4.02         

معدل الفصل الثاني =                                                  = 3,83         

المعدل التراكمي =                                                  = 3,93         

مجموع النقاط )48.25(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )46(

مجموع الوحدات )12(

مجموع النقاط )48.25+46(

مجموع الوحدات )12+12(

الفصل األول

المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقدير من )5(النقاط

9.004.50+B852301 سلم

9.003.00C703324كيم 

14.254.75A923235ريض

16.004.00B804213 فيز

المجموع48.2512

الفصل الثاني

المقررعدد الوحداتالدرجة المئويةرمز التقديروزن التقدير من )5(النقاط

105.00+A962104 سلم

124.00B833327كيم 

123.00C714314ريض

124.00B813326 فيز

المجموع4612

حساب المعدل الفصلي والتراكمي 
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجات الطــاب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب اعتذار عن الدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  االعتذار.

من خال نظام سجات الطاب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االعتــذار عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي تســجيل المقــررات والحضــور 
لحيــن اعتمــاد طلبــه مــن قبــل الكليــة.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب االعتذار تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

األعتذار عن الدراسة هو:
االعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الدراسي الذي سجل فيه المقررات دون ان يعد راسبا. 

ما يترتب عليه:
حصــول الطالــب علــى تقديــر )w( فــي جميــع المقــررات المســجلة فــي جدولــه الدراســي دون ان تدخــل فــي   	 

احتســاب المعــدل التراكمــي.
تحسب فصول االعتذار ضمن المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج.	 

التأجيل هو: 
عدم تسجيل الطالب اي مقرر دراسي في الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة وذلك بطلب من الطالب.

شروطه:
عدم تسجيل اي مقرر دراسي في الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه.	 
أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين او ثاثة فصول متفرقة كحد اقصى.	 

ما يترتب عليه:
ال تحسب فصول التأجيل ضمن المدة الازمة إلنهاء متطلبات التخرج.	 
يطوى قيده في حال تجاوزت مدة التأجيل 3 فصول دراسية.	 

االعتذار عن الدراسة 

تأجيل الدراسة 
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ــراءات  ــي لإلج ــم الزمن ــك حســب التقوي ــة الفصــل الدراســي وذل خــال مــدة ال تتجــاوز اســبوعين مــن بداي
ــط العامــة. ــول والتســجيل وفقــا للضواب ــذي تحــدده عمــادة القب الرســمية  بنظــام ســجات الطــاب ال

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب التأجيل للدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  حالة الطالب األكاديمية   <<  التأجيل.

من خال نظام سجات الطاب.

يجب على الطالب المتقدم بطلب التأجيل عن الدراسة في الفصل الدراسي تسجيل المقررات والحضور لحين اعتماد 
طلبــه من قبل الكلية.

ال ننصح الطالب بالتقديم على طلب التأجيل تجنبًا لتأخير تخرجه، إال في حالة عدم قدرته على االنتظام في الدراسة.
  

تخضـــع جميع طلبـــات االعتذار والتأجيل  إلـــى مراجعـــة وإقـــرار مـــن قبـــل الكليـــة التـــي يـــدرس فيهـــا الطالب وال ينصـــح الطالـب 
باللجـوء إلـى أي منهمـا إال فـي حـال عـدم المقـدرة نهائيـًا علـى االنتظـام فـي الدراسـة ألن ذلـك سـيؤدي حتمـًا لتأخيـر تخرجه. 

أوجه االختالفأوجه االتفاق

كاهما يعني أنك ستوقف دراستك بشكل مؤقت ثم 
العودة إليها في فصول الحقة.

تأجيل الدراسة يكون قبل فترة تسجيل المقررات.	 
االعتذار فيجب أن تكون الطالبة مسجلة.	 

كاهما يمكن تنفيذه إما فصلين متتاليين أو ثاثة فصول 
متفرقة كحد أقصى.

التأجيل ال يتم احتسابه ضمن المدة النظامية للتخرج.	 
االعتذار فيتم احتسابه  ضمن المدة النظامية للتخرج.	 

كاهما يحتاج إلى أن تقدم الطالبة بنفسها طلبًا رسميًا 

موعد تأجيل الدراسة  قبل بداية الفصل الدراسي 	 
وإلى نهاية األسبوع الثاني.

موعد االعتذار عن الدراسة من بداية الدراسة إلى 	 
نهاية األسبوع العاشر.

تتوقف المكافاة عند تأجيل أو االعتذار عن الدراسة، منذ 
ال يمكن تأجيل مقرر ويمكن االعتذار )االنسحاب( عن مقرر. تنفيذ الطلب.

عند عدم انتظام الطالبة في الفصل التالي تعتبر منقطعة ويطوى قيدها.
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قبــل نهايــة األســبوع الثالــث عشــر مــن الفصــل الدراســي وذلك حســب التقويــم الزمني لإلجراءات الرســمية 
بنظــام ســجات الطــاب الــذي  تحــدده عمــادة القبــول والتســجيل وفقا للضوابــط العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  طلبات التسجيل << نموذج االنسحاب.

من خال نظام سجات الطاب.

يجــب علــى الطالــب المتقــدم بطلــب االنســحاب عــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي الحضــور لحيــن اعتمــاد 
طلبــه مــن قبــل الكليــة                    

  

االنسحاب من مقرر:
هو اعتذار الطالب عن دراسة مقرر او أكثر دون ان يعد راسبا في المقرر.

شروطه:
أال يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن الحد األدنى 12 وحدة دراسية.

ما يترتب عليه:
حصول الطالب على تقدير )w( دون ان تدخل المقررات المنسحبة في احتساب المعدل.

التحويل الداخلي بين كليات الجامعة:
شروطه:

ان يكــون الطالــب قــد أمضــي فصليــن دراســيين علــى االقــل فــي الكليــة التــي يرغــب بالتحويــل منهــا اي مــا 	 
ال يقــل عــن 24وحــدة دراســية.

ان ال يكون منقطعا عن الدراسة.	 
اال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن )2 من 5(.	 
ــه تتبــع 	  يشــترط فــي التحويــل الــى الكليــات التــي تتبــع الســنة التحضيريــة ان يكــون الطالــب مقيــد فــي كلي

نفــس المســار.
يكون التحويل بين كليات الجامعة لمره واحدة فقط طيلة دراسة الطالب في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل	 
أي شروط اخرى يحددها مجلس الكلية.	 
تعامــل طلبــات التحويــل مــن كليــة الــى أخــرى للكليــات التابعــة للســنة التحضيريــة بعــد التســكين فــي الكليــة 	 

المعنيــة وفقــًا لمــا ورد فــي الفقــرة )1(.

االنسحاب من المقرر

التحويل بين كليات الجامعة
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حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول  
والتسجيل وفقا للضوابط   العامة.       

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  << التحويل بين كليات الجامعة. 

من خال نظام سجات الطاب.

التحويل من تخصص الى آخر داخل الكلية:
شروطه:

استيفاء شروط االلتحاق بالتخصص المراد التحويل اليه المحددة من مجلس الكلية.	 
ان يكون التحويل مره واحده فقط طيلة مده دراسته في تلك الكلية.	 
أي شروط اخرى يحددها مجلس الكلية.	 

التحويل بين أقسام الكلية 

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

التقدم بطلب التأجيل للدراسة من خال نظام سجات الطاب باتباع الخطوات التالية
سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  تغيير التخصص.

من خال نظام سجات الطاب.

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول جميع المواد التي سبق له دراستها 
)التقديرات - المعدالت الفصلية والتراكمية(  
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التحويل من جامعة الى جامعة اخرى: 

أ (   الشروط العامة للتقديم والنظر في طلبات التحويل: 
ان يكون الطالب منتظما في جامعة حكومية او عالميه معترف بها.	 
يمكن التقديم للتحويل من الجامعات الخاصة في المملكة او خارجها شريطة ان تكون الجامعة معترف بها.	 
اال يكون منقطعا أو مفصوال من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبيه.	 
ان تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.	 
اال يكون الطالب منقطعا عن الدراسة.	 
اال يكون للطالب سجل سابق في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.	 
ان يحقق الطالب أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.	 

ب (   الشروط الخاصة بالكليات التي تتبع السنة التحضيرية:
ان يكــون الطالــب قــد اجتــاز مقــررات معادلــة للســنة التحضيريــة فــي جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 	 

وال يقبــل التحويــل اليهــا.
ان يكــون الطالــب مقيــدًا فــي كليــة مناظــرة للكليــة التــي يــراد التحويــل اليهــا )كليــة هندســية لكليــة المســار 	 

ــات المســار الصحــي( ويجــوز للمجلــس االســتثناء مــن هــذا الشــرط. ــة لكلي ــة صحي الهندســي وكلي
ان يمضــي الطالــب عامــا دراســيًا فــي كليتــي الطــب او طــب االســنان بعــد دراســة مقــررات الســنة التحضيريــة 	 

او المقــررات العامــة ويرصــد لــه درجــات فيمــا ال يقــل عــن )24( وحــده دراســية.
ان يحقــق الطالــب المعــدل التراكمــي الــذي توقــف عنــده التســكين بعــد الســنة التحضيريــة للكليــة التــي يــراد 	 

التحويــل اليهــا فــي حــال تقــدم للتحويــل بعــد انهــاء الســنة التحضيريــة مباشــرة دون الدراســة فــي الكليــة 
ــه. المناظــرة فــي جامعت

يحدد مجلس الكلية شروط معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج جامعته.	 
يجب ان ال يقل معدل الطالب التراكمي عن 3 من 5.	 

التحويل من جامعة الى جامعة أخرى

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   <<  التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للتقدم بطلب االنسحاب من مقرر من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<   التحويل من خارج الجامعة.

من خال عمادة القبول والتسجيل.

معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة تثبت في السجل األكاديمي وال تدخل في احتساب   
معدله التراكمي على اال تزيد عن %50 من متطلبات التخرج.           
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الطالب الزائر هو: 
هــو الــذي يقــوم بدراســة بعــض المقــررات فــي جامعــة أخــرى او فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا 

دون تحويلــه، وتعــادل لــه المــواد التــي درســها وفقــا للضوابــط التاليــة:

موافقة الكلية التي يدرس بها مسبقًا على الدراسة.	 
ان تكون الدراسة في كلية او جامعة معترف بها.	 
ان يكــون المقــرر الــذي يدرســه الطالــب خــارج الجامعــة معــادال فــي مفرداتــه الحــد المقــررات التــي تتضمنهــا 	 

متطلبــات التخــرج.
يحــدد مجلــس الجامعــة الحــد األقصــى لنســبة الوحــدات الدراســية التــي يمكــن احتســابها مــن خــارج الجامعــة 	 

للطالــب الزائــر.
ال تحتســب معــدالت المقــررات التــي تتــم معادلتهــا للطالــب الزائــر مــن الجامعــة األخــرى ضمــن معدلــه 	 

المقــررات فــي ســجله األكاديمــي. التراكمــي وتثبــت 
ان يكــون الطالــب قــد درس فصــا دراســيا منتظمــا بالكليــة التــي ينتمــي اليهــا بمــا ال يقــل عــن )12( وحــدة 	 

دراســية فــي ســجله األكاديمــي.
أي شروط أخرى يضعها المجلس.	 
إذا كانــت دراســة الطالــب الزائــر فــي فــرع مــن فــروع الجامعــة التــي ينتمــي اليهــا الطالــب فيتــم تثبيــت المــواد 	 

التــي تقــدم بطلــب الزيــارة فيهــا فــي ســجله األكاديمــي ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة 
ــة. والتراكمي

ــة او 	  ــة الســعودية، الدراســة فــي كلي ــة العربي ــارج المملك ــب القــادم مــن خ ــارة للطال ــول الزي يشــترط فــي قب
.)C( جامعــة معتــرف بهــا فــي وزارة التعليــم تعمــل بنظــام االنتظــام. وان ال يقــل التقديــر الحاصــل عليــه عــن

الزيارة

حسب التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجات الطاب الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل                      
وفقا للضوابط   العامة.

القبول والتسجيل   << التقويم األكاديمي وخطة التسجيل << التقويم األكاديمي للعام الحالي

للطالب من خارج الجامعة: 
للتقدم بطلب زيارة من خارج الجامعة من خال ايقونة القبول والتسجيل بإتباع الخطوات التالية:

 القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<  الزيارة من خارج الجامعة   

من خال نظام سجات الطاب.

للطالب من داخل الجامعة: 
للتقدم بطلب زيارة من داخل الجامعة من خال سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:

سجات الطاب  << الخدمات اإللكترونية  <<  الزيارة.
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االنقطاع هو: 
انهاء عاقة الطالب بالجامعة سواء عن طريق الفصل او االنقطاع او االنسحاب.

أسباب طي القيد:                      
إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي ولم يتقدم بطلب التأجيل.	 
إذا تقدم بطلب تأجيل وتجاوزت مدة التأجيل 3 فصول دراسية.	 
المفصول أكاديميا أو تأديبيا. 	 
المنسحب.	 

شروط إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية:
أن يتقدم بطلب إعادة القيد خال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.	 
ــد، 	  ــادة القي ــط إع ــه ضواب ــم تتوفــر في ــر، ول ــب أربعــة فصــول دراســية فأكث ــد الطال ــى طــي قي إذا مضــى عل

فيمكنــه    التقــدم للجامعــة طالبــًا مســتجدًا، دون الرجــوع إلــى ســجله الدراســي الســابق، علــى أن تنطبــق عليــه 
كافــة شــروط القبــول المعلنــة فــي حينــه.

ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مره.	 
ال يجوز إعادة قيد الطالب المفصول أكاديميا أو تأديبيا. 	 
ان يوافق مجلس الكلية على إعادة القيد.	 

شروط إعادة القيد إذا تجاوزت فترة االنقطاع أربعة فصول دراسية )عامين دراسيين(:
اال تزيد فترة االنقطاع على المدة النظامية للبرنامج.	 
ان يكون االنقطاع بناء على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية.	 
ان يكون قد اجتاز الطالب %50 من المجموع الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج.	 
اال يقل معدله التراكمي عن 2.5-5.	 

شروط إعادة قيد الطالب المنسحب:
أال يكون الطالب منذرا أكاديميا.	 
أ ن يتقدم بطلب إعادة القيد خال اربعة فصول دراسية من تاريخ االنسحاب.	 
موافقة مجلس الكلية على إعادة قيد الطالب.	 
ان يكون قد اجتاز %50 من المجموع الكلي للوحدات المطلوبة للتخرج.	 

االنقطاع عن الدراسة 

يتقــدم الطالــب المنقطــع او المنســحب بطلــب إعــادة القيــد فــي أي وقــت اثنــاء الفصــل الدراســي ويتــم 
النظــر  فــي الطلــب مــن قبــل عميــد الكليــة او مــن يفوضــه قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة للفصــل الدراســي 

الــذي  يســبق إعــادة قيــده.  

للتقدم بطلب تحويل داخلي بين كليات الجامعة من خال نظام سجات الطاب بإتباع الخطوات التالية:
القبول والتسجيل   <<   التحويل والزيارة   <<   إعادة القيد.

من خال نظام سجات الطاب.
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يفصل الطالب في الحاالت التالية:
إذا أخل الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها.	 
إذا حصــل علــى ثــاث إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن المعــدل المحــدد للتخــرج 	 

)ال يقــل عــن 2 مــن 5( ولمجلــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة لمــن ُيمكنــه 
رفــع معدلــه التراكمــي بدراســته للمقــررات المتاحــة.

إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف المــدة المقــررة لتخرجــه عــاوة علــى مــدة البرنامــج، 	 
ولمجلــس الجامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أقصــى ال يتجــاوز ضعــف 

المــدة األصليــة المحــددة للتخــرج.
يجــوز لمجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطــاب الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام 	 

الفقرتيــن      الســابقتين بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصليــن دراســيين علــى األكثــر. 
ال يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل.	 

ــار النهائــي بســبب تدنــي نســبة حضــوره للمحاضــرات والــدروس العلميــة عــن  حرمــان الطالــب مــن دخــول االختب
الحــد المطلــوب. )85%( 

ما يترتب عليه:
ترصد له تقدير محروم ) DN( ويعتبر راسبا في المقرر.

ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.	 
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له بالخروج	 
من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.	 
الغــش فــي االختبــار او الشــروع فيــه او مخالفــة التعليمــات وقواعــد اجــراء االختبــار امــور يعاقــب عليهــا الطالــب 	 

وفــق الئحــة تأديــب الطــاب التــي يصدرهــا مجلــس الجامعــة.
يحدد مدة االختبار التحريري النهائي على ان ال تقل عن ساعة وال تزيد عن ثاث ساعات.	 
الموافقة على اعادة تصحيح اوراق االجابة خال فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.	 
الطالــب الــذي يتغيــب عــن االختبــار النهائــي تكــون درجتــه صفــرا فــي ذلــك االختبــار ويحســب تقديــره فــي ذلــك 	 

المقــرر علــى أســاس درجــات االعمــال الفصليــة التــي حصــل عليهــا.
إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي لعــذر قهــري جــاز لمجلــس الكليــة فــي حــاالت الضــرورة 	 

القصــوى قبــول عــذره والســماح بإعطائــه اختبــارا بديــا خــال مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدراســي التالــي، 
ويعطــى التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد اداءه االختبــار البديــل.

الفصل من الجامعة 

الحرمان 

إجراءات االختبارات
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مرتبة الشرف األولى:
تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.75 الى 5 عند التخرج.

مرتبة الشرف الثانية: 
تمنح للطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.25الى اقل من 4.75 من 5 .

شروطها:
أال يكون الطالب قد رسب في اي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.	 
ان يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة اقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد االدنــى والحــد 	 

االقصــى للبقــاء فــي كليتــه.
ان يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ماال يقل عن )%60( من متطلبات التخرج.	 

التخرج هو: 
عملية إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية.

شروط التخرج:
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدله التراكمي عن مقبول.	 
عنــد حصــول الطالــب علــى معــدل تراكمــي اقــل مــن المعــدل المشــروط للتخــرج يتعيــن عليــه تســجيل بعــض 	 

المقــررات مــن خــارج خطتــه الدراســية حتــى يتمكــن مــن رفــع معدلــه الــى المعــدل المشــروط وحصولــه علــى 
الدرجــة العلميــة وفــق خطتــه الدراســية.

يشترط لتخرج الطالب حصوله على معدل تراكمي ال يقل عن )2( من )5(.	 
يمنح كل خريج شهادة بالغتين العربية واالنجليزية 	 
يجوز اصدار شهادة تخرج بدل فاقد وفقا لما يلي:	 
ان يتقــدم الطالــب الــى عمــادة القبــول والتســجيل بطلــب منحــه شــهادة تخــرج بــدل مفقــود بعــد اســتكمال 	 

النمــوذج الخــاص بذلــك.
يوضع ختم بعبارة )بدل مفقود( من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل شهادة تصدر بعد الفقد.	 

مرتبة الشرف

التخرج 

ان يتقدم الطالب بطلب إعادة التصحيح الى عميد الكلية او من يفوضه خال أسبوعين من تاريخ اعان النتيجة.	 
يحدد المجلس عضو هيئة التدريس الذي يتولى إعادة التصحيح.	 
بعد إعادة تصحيح ورقة اإلجابة يتولى المجلس النظر في النتيجة ويكون قراره في ذلك نهائيًا.	 
عنــد وجــود خطــأ فــي الدرجــة يتــم تعديلهــا الكترونيــًا مــن خــال نظــام ســجات الطــاب بنفــس اليــة اعتمــاد 	 

النتائــج االصليــة علــى ان يتــم التعديــل قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة للفصــل التالــي.

إجراءات إعادة التصحيح







3- التخصصات والمجاالت الوظيفية والخطط 
الدراسية للمسارات في البرامج األكاديمية
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التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الرياضيات الرياضيات
اللغة 159-156بحتة

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس في 
علوم الرياضيات

- التعليم العام والجامعي .
-  المراكز البحثية .

- البنوك والشركات التجارية.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الرياضيات الرياضيات
اللغة 159-156تطبيقية

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس في 
علوم الرياضيات

- التعليم العام والجامعي .
- المراكز البحثية .

- محللي بحوث عمليات 
- فنيين ومختصين في مجال 

البرمجيات في المنظمات 
العامة والخاصة .

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 159-156اإلحصاءالرياضيات
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي
بكالوريوس في 
علوم الرياضيات

-  المراكز البحثية.
-   البنوك، التأمينات، 

المؤسسات المالية، التحليل 
المالي واالقتصادي.

-  مراكز االحصاء والتوثيق 
والدراسات والتخطيط.

- التعليم العام والجامعي 

1.  تخصصات برنامج الرياضيات:
:)Pure Mathematics Track( أ -  مسار الرياضيات البحتة

:)Applied Mathematics Track( ب -  مسار الرياضيات التطبيقية

:)Statistics Track( ت -   مسار اإلحصاء

1-  التخصصات والمجاالت الوظيفية للمسارات في برامج األكاديمية
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التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الفيزياء

الفيزياء 
التطبيقية
) المادة 
المكثفة (

اللغة 154-158
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء )الفيزياء 
التطبيقية/ 

المادة المكثفة(

التعليم العام الجامعي 
والمراكز البحثية.

- مجال معالجة المياه / فني 
مختبر

- مجال التكنولوجيا 
والصناعات الحديثة.

- مجال الطاقة المتجددة .
- مركز مراقبة الجودة.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الفيزياء

الفيزياء 
التطبيقية
) الفيزياء 
الحاسوبية(

اللغة 154-158
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء )الفيزياء 
التطبيقية/ 

الفيزياء 
الحاسوبية(

-التعليم العام والجامعي /
المراكز البحثية 

-شركات تصميم البرامج 
الحاسوبية.

-مجال االتصاالت 
والمعلومات .

-مجال التكنولوجيا والصناعات 
الحديثة .

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

الفيزياء

الفيزياء 
التطبيقية
) الفيزياء 
الحيوية (

اللغة 154-158
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء
) الفيزياء 
التطبيقية/

الفيزياء الحيوية(

-التعليم العام والجامعي /
المراكز البحثية

-معامل التقنيات الحيوية .
-مراكز التصويراالشعاعي/ 
وحدات الوقاية االشعاعية .

-شركات البترول 
والبتروكيماويات  / شركات 

األدوية.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 158-154الفيزياءالفيزياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الفيزياء)الفيزياء(

-  التعليم العام والجامعي 
-  المراكز البحثية /فني مختبر.

:)Condensed Matter Track( ب -  مسار المادة الكثيفة

:)Computational Physics Track( ت -  مسار الفيزياء الحاسوبية

:)Biophysics Track( ث -  مسار الفيزياء الحيوية

2.  تخصصات برنامج الفيزياء:
:)physics Track( أ -   مسار الفيزياء
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التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 154كيمياءالكيمياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الكيمياء
)كيمياء(

-  التعليم العام والجامعي .
-  المراكز البحثية.

-  فني مختبر.
-  إدارة المعامل.

-  تحليل المياه.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

كيمياء الكيمياء
اللغة 154تطبيقية

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية 

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

الكيمياء
)كيمياء 
تطبيقية(

-   التعليم العام والجامعي 
واستكمال الدراسات العليا.

-  المراكز البحثية.
-  فني مختبر.

-  شركات البتروكيماويات.
-  مراكز مراقبة الجودة.

-  شركات انتاج المشروبات 
واألغذية.

-  شركات األدوية.
-  شركات انتاج العطور 

ومستحضرات. التجميل.
-  شركات مراقبة التلوث 

والبيئة.

3.  تخصصات برنامج الكيمياء: 
:)Chemistry Track( أ -  مسار الكيمياء

:)Applied Chemistry Track( ب -  مسار الكيمياء التطبيقية
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التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

االحياء
علم الخلية 
واألحياء 
الجزئية

اللغة 153
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

   بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علوم الحياة(

-   التعليم العام والجامعي.
-   المراكز البحثية

-   فني المختبرات.

-   الطب الشرعي .
-   التكنولوجيا الحيوية

-   الوراثة الطبية.

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 153علوم البيئةاالحياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علوم البيئة(

- التعليم العام والجامعي./
المراكز البحثية /فني 

المختبرات 
-  حماية البيئة والحياة 

الفطرية..
-  انتاج الوقود الحيوي/.

البلديات.
-  االنتاج الزراعي / االستزراع 

السمكي    

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

علم األحياء االحياء
اللغة 153الدقيقة

اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علم األحياء 

الدقيقة(

- التعليم العام والجامعي/
المراكز البحثية /فني 

المختبرات 
- مراكز التغذية والسموم/ 

مراكزمراقبة الجودة
- مصانع مستحضرات 

التجميل/ الصناعات الغذائية.
- محطات معالجة المياه/ 

الصناعات الدوائية

التخصص 
الرئيسي

التخصص 
الدقيق

عدد ساعات 
البرنامج

لغة التدريس 
مجاالت العملشهادة التخرجعدد سنوات الدراسةواالختبارات

اللغة 153علوم الحياةاالحياء
اإلنجليزية

خمس سنوات مقسمة إلى عشر 
مستويات تشمل السنة التحضيرية  

– المسار العلمي

   بكالوريوس 
العلوم في 

األحياء
)علوم الحياة(

-   التعليم العام والجامعي.
-   المراكز البحثية 

-   فني المختبرات

:)Cell Molecular Biology Track( ب -   مسار علم الخلية واألحياء الجزئية

:)Environmental Sciences Track( ت -   مسار علوم البيئة

:)Microbiology Track( ث -   مسار علم االحياء الدقيقة

4.   تخصصات برنامج األحياء:
:)Biology Track( أ -   مسار علوم الحياة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Preparatory Year
FirstYear -1St  Level

Pre-Requisite Contact
Hours

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Admission to the program

205155General English LanguageENGL1011

3033Mathematics )1(MATH1112

4402Computer SkillsCOMP1313

2022Learning and searching SkillsLRSK1414

2201Health & Physical EducationPHEDU1625

31112013Total Units

2nd  Level

Pre-Requisite Contact
Hours

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Admission to the program
8082General English LanguageENGL1011

120123English for Academic and Specific 
PurposeENGL1022

MATH-13033Mathematics )2(MATH1123

Admission to the program

5413Computer ApplicationsCOMP1224

3033StatisticsSTAT1325

2022Communication SkillsLRSK1426

3302916Total Units

2- الـخـطـط الـدراسـيـة لـلمـسارات في الـبـرامـج األكاديمية 

1-  الخطة الدراسية لبرنامج السنة التحضيرية-المسار العلمي 
	  )مشترك لجميع برامج كلية العلوم(:
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Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None003English for Scientific
 CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023

Calculus I044Calculus IIMATH2054
14Total Units

Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None044English for Scientific CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023
Calculus I044Calculus IIMATH2054

15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

Foundations of Mathematics044Principales of AlgebraMATH3042

Calculus II223Numerical AnalysisMATH3053
Linear Algebra Calculus II223Probability 1STAT3064

Linear Algebra Ordinary Differen-
tial Equations223Computational MathematicsMATH3075

15Total Units

2-   الخطط الدراسية لبرنامج الرياضيات
:)Pure Mathematics Track( أ -   مسار الرياضيات البحتة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

Ordinary Differential Equations 
Calculus III044Partial Differential EquationsMATH4012

Ordinary Differential Equations044Mathematical MethodsMATH4023
Calculus II044Real Analysis IMATH4034

See Lists A-B0-22-32-4Elective from list A or Bxxxxxx5
16-18Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III044Complex AnalysisMATH5012

Real Analysis I044Real Analysis IIMATH5023
Real Analysis I044TopologyMATH5034
See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5

16-18Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Linear Algebra, Calculus III044Differential Forms & Vector AnalysisMATH4052
None033Number TheoryMATH4063

Principle of Algebra033Algebra IMATH4074
See Lists A-B2-02-03-4Elective from list A-Bxxxxxx5

Complete at least 104 credit hours002Summer TrainingMATH4086
16-17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741

For students who have complet-
ed 105 or more credit hours022Mathematics Research SeminarMATH5062

Real Analysis II033Measure Theory & IntegrationMATH5073
Differential Forms & Vector Analysis033Differential GeometryMATH5084

See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5
See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx6

16-17+2 Summer TrainingTotal Units
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Electives (For Pure Mathematics Track(

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus II7~10033Financial MathematicsMATH4501

None7~10033Euclidean & Non-Euclidean 
GeometryMATH4512

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Graph Theory & ApplicationsMATH5503

Number Theory, Linear Algebra9~10033Coding TheoryMATH5514

Topology, Measure Theory & 
Integration9~10033Functional AnalysisMATH5525

Group B

Partial Differential Equations7~10223Introduction to Mathematical 
ModellingMATH4091

Probability I7~10223Statistical Inference 1STAT4042

Statistical Inference I7~10223Regression AnalysisSTAT4103

Statistical Inference I7~10033Sampling TheorySTAT5124

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10223Applied Matrix TheoremMATH5045

Partial Differential Equations, 
Computational Mathematics7~10223Numerical Methods for Partial 

Differential EquationsMATH5096

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10223Operations ResearchMATH5107

Mathematical Methods7~10223Applied MathematicsMATH5118

Physics I7~10044Physics II )Mechanics & Waves(PHYS2029

Physics I7~10044Electricity & MagnetismPHYS30110

None7~10022Radiation and Health PhysicsPHYS45011

None7~10022Introduction to Medical PhysicsPHYS55012

General Chemistry 17~10223Organic ChemistryCHEM20413

Organic Chemistry7~10223Bio-ChemistryBIOCH30814

General Biology7~10223Cell BiologyBIOL20215

Cell Biology7~10223Principals of GeneticsGENTC30416

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None003English for Scientific
 CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023

Calculus I044Calculus IIMATH2054
14Total Units

Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None044English for Scientific CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023
Calculus I044Calculus IIMATH2054

15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

Foundations of Mathematics044Principales of AlgebraMATH3042

Calculus II223Numerical AnalysisMATH3053
Linear Algebra Calculus II223Probability 1STAT3064

Linear Algebra Ordinary Differen-
tial Equations223Computational MathematicsMATH3075

15Total Units

:)Applied Mathematics Track( ب -   مسار الرياضيات التطبيقية
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

Ordinary Differential Equations 
Calculus III044Partial Differential EquationsMATH4012

Ordinary Differential Equations044Mathematical MethodsMATH4023
Calculus II044Real Analysis IMATH4034

See Lists A-B0-22-32-4Elective from list A or Bxxxxxx5
16-18Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III044Complex AnalysisMATH5012

Real Analysis I044Real Analysis IIMATH5023
Differential Forms+Vector Analysis223Applied Matrix TheoryMATH5044

See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5
17Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Linear Algebra, Calculus III044Differential Forms & Vector AnalysisMATH4052

Partial Differential Equations223Introduction to Mathematical 
ModelingMATH4093

See Lists A-B2-02-03-4Elective from list A-Bxxxxxx4
See Lists A-B2-03-23Elective from list A-Bxxxxxx5

Complete at least 104 credit hours002Summer TrainingMATH4086
16-17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741

For students who have complet-
ed 105 or more credit hours022Mathematics Research SeminarMATH5062

Partial Differential Equations, 
Computational Mathematics223Numerical Methods for Partial 

Differential EquationsMATH5093

Differential Forms + Vector Analysis223Operations ResearchMATH5104
Mathematical Methods223Applied MathematicsMATH5115

See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx6
16Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Applied Mathematics Track(

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

None7~10033Number TheoryMATH4061

Probability I7~10223Statistical Inference ISTAT4042

Statistical Inference I7~10223Regression AnalysisSTAT4103

Calculus II7~10033Financial MathematicsMATH4504

None7~10033Euclidean & Non-Euclidean Ge-
ometryMATH4515

Real Analysis II9~10033Measure Theory & IntegrationMATH5076

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Differential GeometryMATH5087

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Graph Theory & ApplicationsMATH5508

Number Theory, Linear Algebra9~10033Coding TheoryMATH5519

Group B

Partial Differential Equations7~10044Physics II )Mechanics & Waves(PHYS2021

Probability I7~10044Modern Physics & Introduction 
to QuantumPHYS4012

Statistical Inference I7~10044Electricity & MagnetismPHYS3013

Statistical Inference I7~10033ElectromagnetismPHYS4034

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10022Introduction to Medical PhysicsPHYS5505

Partial Differential Equations, 
Computational Mathematics7~10022Radiation and Health PhysicsPHYS4506

Differential Forms & Vector 
Analysis7~10223Organic ChemistryCHEM2047

Mathematical Methods7~10223Bio-ChemistryBIOCH3088

Physics I7~10223Cell BiologyBIOL2029

Physics I7~10223Principle of GeneticGENTC30410

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

None003English for Scientific
 CommunicationENGL2102

None044Foundation of mathematicsMATH2023

Calculus I044Calculus IIMATH2054
14Total Units

Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

Calculus II044Calculus IIIMATH3012

Calculus II044Ordinary Differential EquationsMATH3023
Foundations of Mathematics044Linear AlgebraMATH3034

15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

Foundations of Mathematics044Principales of AlgebraMATH3042

Calculus II223Numerical AnalysisMATH3053
Linear Algebra Calculus II223Probability 1STAT3064

Linear Algebra Ordinary Differen-
tial Equations223Computational MathematicsMATH3075

15Total Units

:)Statistics Track( ت -   مسار اإلحصاء
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

Ordinary Differential Equations 
Calculus III044Partial Differential EquationsMATH4012

Ordinary Differential Equations044Mathematical MethodsMATH4023
Calculus II044Real Analysis IMATH4034

Probability I223Statistical Inference ISTAT4045
16-18Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III044Complex AnalysisMATH5012

Statistical Inference I223Nonparametric StatisticsSTAT5053
See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx4
See Lists A-B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5

17Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Linear Algebra, Calculus III044Differential Forms & Vector AnalysisMATH4052
Statistical Inference I223Regression AnalysisSTAT4103

Probability I044Probability IISTAT4114
See Lists A-B2-03-23Elective from list A-Bxxxxxx5

Complete at least 104 credit hours002Summer TrainingMATH4086
16-17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741

For students who have complet-
ed 105 or more credit hours022Mathematics Research SeminarMATH5062

Differential Forms & Vector 
Analysis223Operations ResearchSTAT5103

Statistical Inference I033Sampling TheorySTAT5124
See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx5
See Lists A or B0-23-23Elective from list A or Bxxxxxx6

16Total Units
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Electives (For Statistics Track(

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Statistical inference I8~10223Statistical Quality ControlSTAT4501

Statistical Inference I8~10223Financial statisticsSTAT4512

Statistical Inference I8~10223DemographySTAT4523

Regression Analysis9~10223Survey MethodologySTAT5504

Regression Analysis9~10223EconometricsECON5515

Group B
Partial Differential Equations, 

Calculus II8-10223Introduction to Mathematical 
ModellingMATH4091

Differential Forms & Vector 
Analysis9~10033Graph Theory & ApplicationsMATH5502

None8~10033Number TheoryMATH4063

Number Theory, Linear Algebra9~10033Coding TheoryMATH5514

Physics I7~10044Physics II )Mechanics & Waves(PHYS2025

Physics I7~10044Electricity & MagnetismPHYS3016

None7~10022Radiation and Health PhysicsPHYS4507

None7~10022Introduction to Medical PhysicsPHYS5508

General Chemistry I8~10223Organic ChemistryCHEM2049

Organic Chemistry8~10223Bio-ChemistryBIOCH30810

General Biology8~10223Cell BiologyBIOL20211

Cell Biology8~10223Principle of GeneticGENTC30412

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific CommunicationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgrammingCOMP2811

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None002Islamic EthicsISLM2711

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

15Total Units

3-   الخطط الدراسية لبرنامج الفيزياء
:)physics Track( أ -   مسار الفيزياء
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Physics TrackFourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Calculus III - Physics II044Modern Physics and Introduction 
to Quantum MechanicsPHYS4011

Mathematics for Physical Sciences II223Applied MathematicsMATH5112
Calculus III - Physics II033Classical MechanicsPHYS4023

Electricity and Magnetism033ElectromagnetismPHYS4034
See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5

16Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731
Modern Physics and Introduction 

to Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5012

Modern Physics and Introduction 
to Quantum Mechanics033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5023

None022AstrophysicsPHYS5034
See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5
See Lists )Group A(022Elective Course )Group A(xxxxxx6

15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4041
Applied Mathematics,Modern 

Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics

044Computational Methods in Physics IIPHYS4052

Mathematics for Physical Sciences I234Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(PHYS4063

See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx4
Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4085

14+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5082

Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5093
Modern Physics and Introduction to 

Quantum Mechanics033Advanced Quantum MechanicsPHYS5104

Modern Physics and Introduction 
to Quantum Mechanics234Nuclear PhysicsPHYS5115

See Lists )Group B(033Elective Course )Group B(xxxxxx6
16Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Physics Track(

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus III*223Introduction to Programing with 
MATLABCOMP4981

Solid State Physics I )Structure of 
materials and Diffraction(*033Solid State Physics II )Introduc-

tion to Materials Science(PHYS5042

Electromagnetism*033Light and Modern OpticsPHYS5053

Computational Methods in 
Physics I*033Computational Methods in 

Physics IIPHYS5064

None*022Introduction to Medical PhysicsPHYS5505

General Chemistry 1*223Inorganic ChemistryCHEM2056

Group B

Solid State Physics II 
)Introduction to Materials Science(*033Solar Cell Materials and devicesPHYS5121

Atomic and Molecular Spectrum*223Physics Technique and Instru-
mentationsPHYS5132

None*022Radiation and Health PhysicsPHYS4503

General Biology*033General BiophysicsPHYS4514

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5525

None*022BiomaterialPHYS5516

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Condensed Matter TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific Communi-
cationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

16Total Units

:)Condensed Matter Track( ب -   مسار المادة الكثيفة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III – Physics II044Modern Physics and Introduction 
to Quantum MechanicsPHYS4012

Mathematics for Physical Sciences II033Applied MathematicsMATH5113
Electricity and Magnetism033ElectromagnetismPHYS4034

See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5011

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5022

Solid State Physics I )Structure of Materi-
als and Diffraction(033Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(PHYS5043

Electromagnetism033Light and Modern OpticsPHYS5054
See Lists )Group A(03-23-2Elective Course )Group A(xxxxxx5

14-15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4042

Applied Mathematics,Modern Physics and 
Introduction to Quantum Mechanics044Computational Methods in 

Physics IIPHYS4053

Mathematics for Physical Sciences I234Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(PHYS4064

See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx5
Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4086

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5081
Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5092

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Advanced Quantum MechanicsPHYS5103

Solid State Physics II )Introduction to Materi-
als Science(033Solar Cell Materials and DevicesPHYS5124

See Lists )Group B(033Elective Course )Group B(xxxxxx5
See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx6

15Total Units
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University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn

Electives (For Condensed Matter Physics Track(

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus III - Physics II*033Classical MechanicsPHYS4021

Calculus III*223Introduction to Programing with 
MATLABCOMP4982

None*022AstrophysicsPHYS5033

Computational Methods in 
Physics I*033Computational Methods in 

Physics IIPHYS5064

None*022Introduction to Medical PhysicsPHYS5505

General Chemistry 1*223Inorganic ChemistryCHEM2056

Group B

Atomic and Molecular Spectrums*223Physics Technique and Instrumen-
tationsPHYS5131

None*022Radiation and Health PhysicsPHYS4502

General Biology*033General BiophysicsPHYS4513

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5524

None*022BiomaterialsPHYS5515
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific CommunicationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

16Total Units

:)Computational Physics Track( ت -   مسار الفيزياء الحاسوبية
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Calculus III – Physics II044Modern Physics and Introduction to 
Quantum MechanicsPHYS4011

Mathematics for Physical Sciences II033Applied MathematicsMATH5112
Calculus III – Physics II033Classical MechanicsPHYS4023

Calculus III223Introduction to Programing With 
MATLABCOMP4984

See Lists )Group A(022Elective Course )Group A(xxxxxx5
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731
Modern Physics and Introduction to 

Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5012

Computational Methods in Physics I033Computational Methods in Physics IIPHYS5063

Applied Mathematics223Introduction to Computer Science Pro-
graming: JavaCOMP5984

See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx5
14Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4041
Applied Mathematics,Modern Physics 

and Introduction to Quantum Mechanics044Computational Methods in Physics IIPHYS4052

Mathematics for Physical Sciences I234Solid State Physics I )Structure of Mate-
rials and Diffraction(PHYS4063

Applied Mathematics223Unix Lab Object oriented ProgramingCOMP4994
See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx5

Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4086
17+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5082

Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5093
Modern Physics and Introduction to 

Quantum Mechanics033Advanced Quantum MechanicsPHYS5104

Introduction to Computer Science 
Programing: Java223Basic Data Structure and Object-Orient-

ed Design COMP5995

See Lists )Group A(033Elective Course )Group B(xxxxxx6
15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Computational Physics Track(

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Electricity and Magnetism*033ElectromagnetismPHYS4031

Modern Physics and Introduction 
to Quantum Mechanics*033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5022

None*022AstrophysicsPHYS5033

Solid State Physics I )Structure of 
materials and Diffraction(*033Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(PHYS5044

Electromagnetism*033Light and Modern OpticsPHYS5055

None*022Introduction to Medical PhysicsPHYS5506

Group B

Atomic and Molecular Spectrums*233Solar Cell Materials and devicesPHYS5121

None*023Physics Technique and Instru-
mentationsPHYS5132

General Biology*022Radiation and Health PhysicsPHYS4503

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5524

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Biophysics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711

None223Applied StatisticsSTAT2112

None033English for Scientific Communi-
cationENGL2103

Calculus I044Calculus IIMATH2054
Physics I044Physics II )Mechanics and Waves(PHYS2065

16Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Physics I044Electricity and MagnetismPHYS3012

Calculus II044Calculus III MATH3013
Calculus II223Mathematics for Physical Sciences I MATH3074

14Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic Social SystemISLM2721

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3112

Electricity and Magnetism033ElectronicsPHYS3023
Electricity and Magnetism 
Co-requisite: Electronics402Experimental Physics 1PHYS3034

None033OpticsPHYS3045
Calculus III223Mathematics for Physical Sciences IIMATH3086

16Total Units

:)Biophysics Track( ث -   مسار الفيزياء الحيوية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Economic System in IslamISLM2731

Calculus III + Physics II044Modern Physics and Introduction 
to Quantum MechanicsPHYS4012

Mathematics for Physical Sciences II223Applied MathematicsMATH5113
General Biology223Cell BiologyBIOL2024

General Chemistry 1223Organic ChemistryCHEM2045
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Modern Physics and Introduction to 
Quantum Mechanics033Atomic and Molecular SpectrumPHYS5011

Organic Chemistry223BiochemistryBIOC3082

Fundamentals of Biophysics033Molecular BiophysicsPHYS5073

See Lists )Group A(033Elective Course )Group A(xxxxxx4
See Lists )Group A(022Elective Course )Group A(xxxxxx5

14Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

Mathematics for Physical Sciences II044Thermal and Statistical PhysicsPHYS4041
Applied Mathematics, Modern Physics and 

Introduction to Quantum Mechanics044Computational Methods in Physics IIPHYS4052

Cell Biology + Co. requisite: Thermal and 
Statistical Physics033Fundamentals of BiophysicsPHYS4073

General Biology223MicrobiologyMICRO3074
See Lists )Group B(022Elective Course )Group B(xxxxxx5

Complete at least 100 credit hours002Summer TrainingPHYS4086
16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Atomic and Molecular Spectrum402Experimental Physic 2PHYS5082

Pass 105 Credit hours022Physics Project SeminarPHYS5093

Atomic and Molecular Spectrum223Physics Techniques and Instru-
mentationsPHYS5134

Fundamentals of Biophysics033Membrane BiophysicsPHYS5145
See Lists )Group B(044Elective Course )Group B(xxxxxx6

16Total Units
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Electives ( For Biophysics Track (

Group A

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Calculus III*223ElectromagnetismCOMP4981

Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(*033Nanotechnology and Nanosci-

encesPHYS5022

Electromagnetism*223AstrophysicsCHEM 3023

Computational Methods in 
Physics I*0 22Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(PHYS5504

Group B
Solid State Physics II )Introduction 

to Materials Science(*234Solid State Physics I )Structure of 
Materials and Diffraction(PHYS4061

Atomic and Molecular Spectrum*234Nuclear PhysicsPHYS5112

None*022Radiation and Health physicsPHYS4503

None*022BiomaterialPHYS5514

Pass 105 Credit hours*022Selected Topics in PhysicsPHYS5525

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Pure Mathematics TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus 1MATH2011

None234Physics 1PHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units

4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033English for Scientific CommunicationENGL2101

None201Safety in the Laboratory HgsghlmCHEM2062

General Chemistry I234General Chemistry IICHEM2073

General Chemistry I223Inorganic ChemistryCHEM2084
Calculus I044Calculus IIMATH2055

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticSTAT2111
None223Introduction to ProgramingCOMP2092

General Chemistry II234Introductory to Analytical Chem-
istryCHEM3013

General Chemistry I234Organic Chemistry ICHEM3024
Calculus II223Differential EquationsMATH3105

17Total Units
6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3811

Introduction to Programing201Computer Applications in
ChemistryCHEM3032

Introductory to Analytical Chem-
istry234Instrumental Chemical Analysis ICHEM3043

Organic Chemistry I234OrganicChemistry IICHEM3054
General Chemistry II+ Differential 

Equations223Thermodynamic ChemistryCHEM3065

15Total Units

3-   الخطط الدراسية لبرنامج الفيزياء
:)physics Track( أ -   مسار الفيزياء
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Instrumental Chemical Analysis1 + Or-

ganic Chemistry II234Biochemistry IBIOCH4012

General Chemistry II + Differential 
Equations223Chemical Kinetics and Reaction Mech-

anismsCHEM4023

Inorganic Chemistry022Chemistry of Transition ElementsCHEM4034
Organic Chemistry II023Chemistry of Heterocyclic CompoundsCHEM4045

See Lists )List A(0 or 22or 22 or 3Elective )List A(xxxxxx6
15-16Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Organic Chemistry II022Polymers Chemistry ICHEM5012

Spectroscopy of Organic Compounds 03 3 Physical Organic ChemistryCHEM502 3
Coordination Chemistry 02 2 Inorganic Spectroscopy CHEM503 4

General Chemistry II+  Differential 
Equations 03 3 Quantum ChemistryCHEM504 5

See Lists )List B(0 or 21or 21 or 3Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx7

15-17Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
Biochemistry I223Biochemistry IIBIOCH4072

Organic Chemistry II223Spectroscopy of Organic CompoundsCHEM4083

Inorganic Chemistry223Coordination ChemistryCHEM4094
Thermodynamic Chemistry212Phase Rule and Phase EquilibriaCHEM4105

See Lists )List A(022Elective )List A( xxxxxx6
Completion 100 credit hours002Summer TrainingCHEM515 7

15+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion of the 8th level022Research ProjectCHEM5082

Spectroscopy of Organic Compounds402Organic PreparationsCHEM5093
OrganicChemistry II022Chemistry of Natural ProductsCHEM5104

Quantum Chemistry032Introduction to Computational ChemistryCHEM5115
See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List C(022Elective )List C(xxxxxx7

15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives ( For Chemistry Track (

Elective Courses (List A( (Select 9 hours from A and B(

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Thermodynamic Chemistry*223ElectrochemistryCHEM 4061

None*022Environmental ChemistryCHEM 4502

General Chemistry I*022Nuclear and RadiochemistryCHEM 4513

Thermodynamic Chemistry*0 22Statistical ThermodynamicsCHEM 4524

Elective Courses (List B(

Coordination Chemistry*011Group TheoryCHEM 4531

Spectroscopy of Organic Com-
pounds*022Industrial DyesCHEM 4542

Chemical Kinetics + Reaction 
Mechanisms*223Surface Chemistry and CatalysisCHEM 5073

General Chemistry II + Quantum 
Chemistry*022PhotochemistryCHEM 5504

Coordination Chemistry*022Mechanism of Inorganic Reac-
tionsCHEM 5145

Biochemistry II*223Food ChemistryCHEM 5516

Spectroscopy of Organic      
Compounds*022Organometallic ChemistryCHEM 5527

Elective  from other programs (List C ( ( Select 2 hours (

None*022Introduction to medical PhysicsPHYS 5501

None*022BiomaterialsPHYS 5512

General Biology*022ClimatologyBIOL 5683

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Applied Chemistry TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033English for Scientific CommunicationENGL2101

None201Safety in the Laboratory HgsghlmCHEM2062

General Chemistry I234General Chemistry IICHEM2073

General Chemistry I223Inorganic ChemistryCHEM2084
Calculus I044Calculus IIMATH2055

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticSTAT2111
None223Introduction to ProgramingCOMP2092

General Chemistry II234Introductory to Analytical ChemistryCHEM3013
General Chemistry I234Organic Chemistry ICHEM3024

Calculus II223Differential EquationsMATH3105
17Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3111

Introduction to Programing201Computer Applications in ChemistryCHEM3032

Introductory to Analytical Chem-
istry234Instrumental Chemical Analysis ICHEM3043

Organic Chemistry I234OrganicChemistry IICHEM3054
General Chemistry II + Differen-

tial Equations223Thermodynamic ChemistryCHEM3065

15Total Units

:)Applied Chemistry Track( ب -   مسار الكيمياء التطبيقية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Instrumental Chemical Analysis1 +  Or-

ganic Chemistry II234Biochemistry IBIOCH4012

General Chemistry II + Differential 
Equations223Chemical Kinetics and Reaction Mech-

anismsCHEM4023

Organic Chemistry II022Chemistry of Petroleum and PetrochemicalsCHEM4054
Thermodynamic Chemistry223ElectrochemistryCHEM4065

See Lists )List A(0 or 222 or 3Elective )List A(xxxxxx6
16-17Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Organic Chemistry II022Polymers Chemistry ICHEM5012

Instrumental Chemical Analysis I402Advanced LaboratoryCHEM5053
Inorganic Chemistry022Solid State ChemistryCHEM5064

Chemical Kinetics and Reaction Mechanisms223Surface Chemistry and CatalysisCHEM5075
See Lists )List B(0 or 21 or 21 or 3Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx7

14+16Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
Biochemistry I223Biochemistry IIBIOCH4072

Organic Chemistry II223Spectroscopy of Organic CompoundsCHEM4083

Inorganic Chemistry223Coordination ChemistryCHEM4094
Instrumental Chemical Analysis I223Instrumental Chemical Analysis IICHEM4115

See Lists )List A(022Elective )List A( xxxxxx6
Completion 100 credit hours002Summer TrainingCHEM515 7

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion of the 8th level022Research ProjectCHEM5082

Electrochemistry + Chemical Kinetics 
and Reaction Mechanisms022Chemistry of CorrosionCHEM5123

Polymers Chemistry I022Polymers Chemistry IICHEM5134
Coordination Chemistry022Mechanism of Inorganic ReactionsCHEM5145

See Lists )List B(022Elective )List B(xxxxxx6
See Lists )List C(022Elective )List C(xxxxxx7

14Total Units
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Electives (  Applied Chemistry Track (

Elective Courses (List A( (Select 9 hours from A and B(

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

Inorganic Chemistry*002Chemistry of Transition ElementsCHEM 4031

None*002Environmental ChemistryCHEM 4502

Thermodynamic Chemistry*002Statistical ThermodynamicsCHEM 4523

General Chemistry II + Differen-
tial Equations*033Quantum ChemistryCHEM 5044

Elective Courses (List B(
Spectroscopy of Organic Com-

pounds*022Industrial DyesCHEM 4541

Coordination Chemistry *022Inorganic spectroscopyCHEM 5032

Spectroscopy of Organic Com-
pounds*033Physical organic ChemistryCHEM 5023

Organic Chemistry II*022Chemistry of Natural ProductsCHEM 5104

Biochemistry II*223Food ChemistryCHEM 5515

Surface Chemistry and Cataly-
sis+Solid State Chemistry*022Nano chemistryCHEM 5536

Surface Chemistry and Catalysis*011Colloidal ChemistryCHEM 5547

Elective  from other programs (List C ( ( Select 2 hours (

None*022Introduction to medical PhysicsPHYS 5501

None*022BiomaterialsPHYS 5512

General Biology*022ClimatologyBIOL 5683

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Biology Track                                                              Second Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

5-    الخطط الدراسية لقسم األحياء
:)Biology Track( أ -    مسار علوم الحياة



69

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Vertebrates Biology223Developmental BiologyBIOL4023
Plant Physiology223Plant Growth & DevelopmentBOTNY4034

Microbiology223Microbial DiversityMICRO4045
Animal Physiology212EndocrinologyBIOL4056

15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None-22Economic System in IslamISLM2731

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4112

General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4123
Cell biology212Micro techniquesBIOL5014

See Lists )Table1(005Elective )Choose 5 credit H. from table1(xxxxxx5
15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Plant Growth & Development212Cell & Tissue CultureBOTNY4164
Plant Morphogenesis223Plant TaxonomyBOTNY4175

Developmental Biology223Comparative AnatomyANAT4186
Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

Basics of Ecology223Desert EcologyBIOL4253
See Lists )Table2(008Elective )Choose 8 credit H. from table2(xxxxxx4

15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Biology Track (

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (5(  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

General Entomology*223Insect Biology & ControlZOOL5501

General Entomology + Microbi-
ology*223Forensic BiologyBIOL4062

Microbiology + Organic Chem-
istry*022Bioremediation of pollutantsBIO5643

Microbiology*022ImmunologyIM-
MUN4074

Animal physiology*022Animal behaviorZOOL5035

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (8( Credit Hours after consultation with the Department

Animal Physiology*022NeurobiologyBIOL5531

None*223Ecology and Control of Vec-
tor-Borne DiseasesBIOL4542

None*022BiomimicryBIOL4553

None*212Flora of Saudi ArabiaBOTNY5564

Cell Biology*223Histology & Tumor BiologyHISTO4195

Microbiology*212Water Quality & SanitationBIOL5636

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Cell Molecular Biology TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

:)Cell Molecular Biology Track( ب -  مسار علم الخلية واألحياء الجزئية
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Vertebrates Biology223Developmental BiologyBIOL4023
Plant Physiology223Plant Growth & DevelopmentBOTNY4034

General Entomology + Microbiology223Forensic BiologyBIOL4065
Microbiology022ImmunologyIMMUN4076

15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4112

General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4123
Molecular Biology223Genetic EngineeringGENTC5024
See Lists )Table1(004Elective )Choose 4 credit H. from table 1(xxxxxx5

15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Cell Biology223Histology and Tumor BiologyHISTO4194
Molecular Biology022Gene RegulationGENTC4205
See Lists )Table2(003Elective )Choose3 credit H. from table2(xxxxxx6

Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267
16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

None223Molecular Microbiology & BiotechnologyBIOL5053
Plant Growth & Development212Cell & Tissue CultureBOTNY4164

See Lists )Table2(006Elective )Choose 6 credit H. from table 2(xxxxxx5
15Total Units



73

Electives (For  Cell Molecular Biology Track (

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (4(  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

None*022Medical Molecular GeneticsGENTC5571

Cell Biology*212MicrotechniquesBIOL5012

Animal Physiology*022Animal BehaviorZOOL5033

Animal Physiology*212EndocrinologyBIOL4054

Animal physiology*022Animal behaviorZOOL5035

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (9( Credit Hours after consultation with the Department

None*223Ecology and Control of Vec-
tor-Borne DiseasesBIOL4541

Plant Morphogenesis*223Plant TaxonomyBOTNY4172

Microbiology*022VirologyMICRO4243

None*022Genes & SocietyGENTC4594

Biochemistry*022Fundamental PharmacologyPHARM4605

Microbiology*022Microbial Antibiotic resistanceMICRO4626

Animal Physiology*022NeurobiologyBIOL5537

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Environmental Sciences TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

:)Environmental Sciences Track( ت -   مسار علوم البيئة
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Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4113
General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4124
Animal Physiology212EndocrinologyBIOL4055
Basics of Ecology223Population EcologyBIOL4086

15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Economic System in IslamISLM2731

Microbiology022Microbiology of petroleum and mineralsMICRO4132

Basics of Ecology223Environmental ToxicologyBIOL4143
Animal Physiology022Animal BehaviorZOOL5034
See Lists )Table1(006Elective )Choose 6 credit H.  from table1(xxxxxx5

15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Population Ecology022Environmental Impact AssessmentBIOL4214
Basics of Ecology223Desert EcologyBIOL4255

Plant Morphogenesis223Plant TaxonomyBOTNY4176
Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

None212Introduction to Environment Remote SensingBIOL5063
Ecosystem of Arab Gulf223Fisheries & AquacultureZOOL5074

See Lists )Table2(008Elective )Choose 8 credit H. from table2(xxxxxx5
15Total Units
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Electives (For Environmental Sciences Track (

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (6(  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

None*022BiogeographyBIOL5511

Vertebrates Biology*223Developmental BiologyBIOL4022

Microbiology*223Microbial DiversityMICRO4043

General Entomology + Microbi-
ology*223Forensic BiologyBIOL4064

Cell Biology*212Micro techniquesBIOL5015

Microbiology + Organic Chem-
istry*022Bioremediation of pollutantsBIOL5646

General Chemistry1*212Bioanalytical ChemistryCHEM5167

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (6( Credit Hours after consultation with the Department

None*022BiomimicryBIOL4551

None*212Flora of Saudi ArabiaBOTNY5562

None*022Environmental EconomicsBIOL5613

None*022Biology of Palm TreeBOTNY5584

None*012Water Quality & SanitationBIOL5635

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn
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Microbiology TrackSecond Year -3rd Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None044Calculus IMATH2011

None234Physics IPHYS2022

None234General Chemistry1CHEM2033
None234General BiologyBIOL2044

16Total Units
4th  Level

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Applied StatisticsSTAT2111

None033English for Scientific CommunicationENGL2102

General Biology223Cell BiologyBIOL2063

General Biology223Basics of EcologyBIOL2074
General Chemistry1223Organic ChemistryCHEM2125

15Total Units
Third Year -5thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

General Biology223Vertebrates BiologyZOOL3011
General Biology223General EntomologyZOOL3022

Cell Biology223Plant MorphogenesisBOTNY3033
Cell Biology223Principles of GeneticsGENTC3044

Organic Chemistry223BiochemistryBIOCH3085
15Total Units

6thLevel

Pre-Requisite
Units Type  Contact

UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None223Introduction to ProgramingCOMP2091

Vertebrates Biology223Animal PhysiologyZOOL3052

Biochemistry223Plant PhysiologyBOTNY3063
General Biology223MicrobiologyMICRO3074

Biochemistry –Principals of 
Genetics223Molecular BiologyGENTC3085

15Total Units

:)Microbiology Track( ث -   مسار علم االحياء الدقيقة
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

Fourth Year- 7th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Islamic CreedISLM2711
Applied Statistics +  Molecular Biology212BioinformaticsBIOL4012

Microbiology223BacteriologyMICRO4093
Microbiology223MycologyMICRO4104
Microbiology022Microbiology of petroleum and mineralsMICRO4135

Basics of Ecology223Environmental ToxicologyBIOL4146
15Total Units

Fifth Year- 9th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None-22Economic System in IslamISLM2731

Basics of Ecology223Ecosystem of Arab GulfBIOL4112

General Entomology223Foundations of ParasitologyPARA4123
Microbiology022ImmunologyIMMUN4074

See Lists )Table1(005Elective )Choose 5 credit H. from table1(xxxxxx5
15Total Units

8 th   Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022Social System in IslamISLM2721
None033Oral Skills for Scientific EnglishENGL3812

Plant physiology223Plant StressBOTNY4153

Mycology- Bacteriology223Applied MicrobiologyMICRO4224
Mycology223AlgaeMICRO4235

Bacteriology022VirologyMICRO4246
Completion 104 credit hours002Summer TrainingBIOL4267

16+2 Summer TrainingTotal Units

10th  Level

Pre-Requisite
Units Type

Contact  UnitsCourse NameCourse No#
Lab.Lec.

None022The Political System in IslamISLM2741
Completion 134 credit hours022Graduation Research ProjectBIOL5042

Molecular Biology022Gene RegulationGENTC4203
Virology022Medical MicrobiologyMICRO5084

See Lists )Table2(007Elective )Choose 7 credit H. from table2(xxxxxx5
15Total Units
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Electives (For Microbiology Track (

First Semester -  Table1: Each Student Must Take a Total of (5(  Credit Hours after consultation with the Department

Pre-Requisite Study
Levels

Units Type  Contact
UnitsCourse NameCourse No#

Lab.Lec.

General Entomology*223Insect Biology & ControlZOOL5501

General Entomology + Microbi-
ology*223Forensic BiologyBIOL4062

Microbiology + Organic Chem-
istry*022Bioremediation of pollutantsBIOL5643

Molecular Biology*223Genetic EngineeringGENTC5024

General Chemistry1*212Bioanalytical ChemistryCHEM5165

Second Semester -   Table2:  Each Student Must Take a Total of (7( Credit Hours after consultation with the Department

None*223Molecular Microbiology & Bio-
technologyBIOL5051

Microbiology*022Microbial Antibiotic ResistanceMICRO4622

General Entomology*223Medical EntomologyZOOL5523

None*-22Medical Molecular GeneticsGENTC5574

Microbiology*212Water Quality & SanitationBIOL5635

None*223Ecology and Control of Vec-
tor-Borne DiseasesBIOL4546

University Requirements
College Requirements
Department Requirements

Track Requirements
Elective Requirements
Summer Training

Study Burdn





4-  استمارات االشراف األكاديمي

استمارة البيانات العامة واألكاديمية.  .1
استمارة الطالبة المتعثرة دراسيًا.  .2

استمارة حالة ارشاد فردية.  .3
استمارة حالة ارشاد جماعية.  .4

حصر احتياج الطالبات من المقررات الدراسية.  .5
نموذج فتح مقررات.  .6

استمارة  تسجيل المقررات للطالبات و الزائرات    .٧
نموذج دعوة لقاء مع المشرفة االكاديمية.  .8
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

 

ةيميداكألاو ةماعلا تانايبلا ةرامتسا )١( جذومن  

 

ةيميداكألا تامولعملا ةماعلا تامولعملا   

:ةبلاطلا مسا  

:مسقلا   :)يصخشلا(  لاوجلا مقر 

:)بيرق ( لاوجلا مقر  :يعماجلا مقرلا  

:)ةساردلا ةيادب( يعماجلا ماعلا :فتاهلا مقر   

:يساردلا لصفلا :يعماجلا ديربلا   

:ةزاتجملا تاعاسلا ددع :صاخلا ديربلا   

  :ةيعامتجالا ةلاحلا  :ةلجسملا تاعاسلا ددع

  ¨ ¨  ةجوزتم              ةجوزتم ريغ   

:ةيقبتملا تاعاسلا ددع :نكسلا   

   ¨ ¨  )ركذت(ىرخأ         ¨  مامدلا         فيطقلا   ¨ ليبجلا      ¨  ربخلا      

      ¨ :يساردلا لصفلا                         :يساردلا ماعلا   هرئاز   

:يساردلا لصفلا                         :يساردلا ماعلا    ةلوحم ¨  

:)لوصفلا (راذتعالا ددع  

:)لوصفلا( ليجأتلا ددع  

:)تدجو نإ( تاراذنإل اددع  

:ًلصفلا قبس له  

¨  معن                      ¨    ال   

)            (يمكارتلا لدعملا                                )                    (يلصفلا لدعملا  

  ................................................................................... :ةبلاطلا عيقوت
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ًايسارد ةرثعتملا ةبلاطلا ةرامتسا )٢( جذومن  

 

............................................................. : ةيميداكالا ةفرشملا  
 

يميداكألا مقرلا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
ةبلاطلا مسا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

يساردلا ىوتسملا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
صصختلا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

يلصفلا لدعملا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

يمكارتلا لدعملا  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 ............................................................................................................................................................................................................................................ رثعتلا بابسأ

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

يساردلا رثعتلا بابسأ نم صلختلا تاءارجإ  

خيراتلا تاءارجالا  زجنا  زجني مل  ببسلا   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

)        ( يمكارتلا لدعملا )             ( يلصفلا لدعملا   ـه 1440   : يلاتلا يساردلا لصفلا يف بلاطلا ةعباتم  
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

 

ةيدرف داشرا ةلاح ةرامتسا )٣( جذومن  

 
 

:ةيصخشلا تانايبلا  

  :يعماجلا مقرلا  : ةبلاطلا مسا

 :ةزاتجملا تاعاسلا ددع : مسقلا

 :ةلجسملا تاعاسلا ددع : يعماجلا ماعلا

 : ةيقبتملا تاعاسلا ددع : يساردلا لصفلا

 )       (يمكارتلا لدعملا )           ( يلصفلا لدعملا )تدجو نإ(: تاراذنإل اددع

    : ىرخأ تامولعم :ًاقباس ًايميداكأ اهلصف مت له

 : ةبلاطلاو ةيميداكألا ةفرشملا نيب يداشرإلا ءاقللا عوضوم

 . ةساردلا نع عاطقنالاو ليجأتلا)      (   ةيساردلا تاررقملل ليجستلا )     (

 . ةيساردلا ةطخلا ةعجارم)      (  ةفاضإلاو فذحلا تايلمع )     (

  .ةيساردلا تاررقملا يف مدقتلا ةعجارم)      ( . يسارد ررقم نع راذتعالا)     (

 . روضحلاو ةبظاوملا مييقتو ةعجارم)      ( . يسارد لصف نع راذتعالا )     (

  . ديق ةداعإ)      (

 : يساردلا اهمدقت قوعت يتلا تالكشملا ضعب

 . ةيسفن ةلكشم)      ( . ةيسارد ةلكشم)      (

  . ةيرسأ ةلكشم)      ( . ةيعامتجا ةلكشم)      (

 ركذت... ىرخأ تالكشم)      (

 ةيميداكألا ةفرشملا ةيصوت

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 ....................................../عيقوتلا................./......./    .خيراتلا............................................/ةيميداكالا ةفرشملا
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ةيعامج ةيداشرا ةلاح ةرامتسا )٤( جذومن  

.............................................. مسقلا ..................................................................... : يميداكألا ةفرشملا مسا  

    )            ( ةيداشرإلا ةعومجملا تابلاط ددع ............................... يساردلا لصفلا.....................................يعماجلا ماعلا

 

 

: تارضاحلا تابلاطلا  

     

     

     

     

     

:  يداشرإلا ءاقللا عوضوم  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

:  يداشرإلا ءاقللا جئاتن  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ............... ..........  

:تايصوتلا  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ................. ............  

 

.................................................................................. ةفرشملا  عيقوت .........................................................................ةبلاطلا عيقوت  
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

 

ةيساردلا تاررقملا نم تابلاطلا جايتحا رصح )٥( جذومن  

 ةفرشملا مسا  يساردلا لصفلا يفيصلا                        يناثلا                      لوألا         

 مسقلا  ينورتكلالا ديربلا 

 بتكملا ةليوحت  لاوجلا مقر 

 

  ةيساردلا تاررقملاب نايب
تابلاطلا ددع تاعاسلا ددع  يلمع  يرظن  ررقملا مسا   م 

     1 

     2 

      3  

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

                        : يميداكالا ةفرشملا عيقوت

ـه144     /          /        :خيراتلا  

 

 

  )فارشالا فلم يف ظفحت ةخسنو مسقلاب لوادجلا ةنجلل ملست ةخسن(جذومنلا نم نيتخسن دادعا متي*

.تاررقملا رصح طبار يف اينورتكلا كلذ ةئبعت متيو  
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تاررقم حتف )٦( جذومن  

هللا اهظفح                                                                                                    ةيميداكالا نوؤشلا ةليكو ةداعس  

 

: يف ةيلاتلا تاررقملا حتف يف بغرا  

 

  يفيصلا لصفلا                                                     يناثلا يساردلا لصفلا                                   لوألا يساردلا لصفلا    

 

 

 

 

 

 

 

 

: ببسلا  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................  

:ةيصوتلا  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................  

 

عيقوتلا ليميالا  لاوجلا  يعماجلا مقرلا  مسالا   

     

     

     

     

     

 

                                                                             يميداكألا فارشالا ةدحو ةسيئر                                                                                     

ررقملل يساردلا لصفلا ررقملل ىوتسملا  ررقملا   
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دليل اإلشراف األكاديمي )الطالب( 1441-1440هـ

تارئازلا / تابلاطلل تاررقملا ليجست ةرامتسا )٧( جذومن   

     

ةيساسألا تانايبلا /ًالوأ  

ةبلاطلا مسا ةطخلا عون     

يعماجلا مقرلا لدعملا     

صصختلا ةلجسملا تاعاسلا ددع     

يميداكألا ىوتسملا لاوجلا مقر     

اهليجست بولطملا تاررقملا /ايناث  

ليجست تاررقم  

ررقملا مقر م ررقملا مسا  لصفلا مقر  ررقملا مقر م  ررقملا مسا  لصفلا مقر   

يرظن يلمع  يرظن  يلمع   

1     5     

2     6     

3     7     

4     8     

 :ليجستلا ةلكشم

ىلوألا ةرضاحملا   ًالماك لودجلا ةئبعت /ًاثلاث ةيناثلا ةرضاحملا  ةثلاثلا ةرضاحملا  ةعبارلا ةرضاحملا  ةسماخلا ةرضاحملا  ةسداسلا ةرضاحملا  ةعباسلا ةرضاحملا   

08:00-08:50 09:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 12:30-1:20 1:30-2:20  3:10-2:20 

ا
دحأل

 

ررقملا مسا         

ةعاقلا ناكمو مقر         

CRN        
ا
ينثإل

ن
ررقملا مسا          

ةعاقلا ناكمو مقر         

CRN        

ثلا
ءاثال

ررقملا مسا      طاشن    

ةعاقلا ناكمو مقر        

CRN       

ا
ءاعبرأل

ررقملا مسا          

ةعاقلا ناكمو مقر         

CRN        

يمخلا
س

ررقملا مسا          

ةعاقلا ناكمو مقر         

CRN        

  اهئافيتسا ةطيرش يمكارتلا اهلدعم قفو ةبلاطلل يساردلا ءبعلا طبري  ةيساردلا تادحولا ددع يمكارتلا لدعملا

  ىصقا دحك ةدحو 12 يميداكألا راذنالا )2( نم لقا :يلاتلا لودجلا قفو نكمأ ام يساردلا ءبعلل ىندألا دحلا

ةيميداكألا ةفرشملا مسا  ىصقا دحك ةدحو 15 2.5 نم لقا ىلا 2 نم   

عيقوتلا  ةبلاطلا ىوتسمل اعبت ةطخلا يف ددحملا بسح 4 نم لقا ىلا 2.5 نم   

خيراتلا  ىصقا دحك ةدحو 23 رثكأف 4   
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ةيميداكألا ةفرشملا ىلا روضحلل ةبلاط ةوعد )٨( جذومن   

     

 

ةبلاطلا مسأ   

يعماجلا مقرلا   

صصختلا   

  ،مولعلا ةيلكب ..................................... بتكملا ىلإ روضحلا ىجري

:لجأ نم كلذو ،ـه14...../......./......قفاوملا ،................موي  

يملعلا ليصحتلا ةعجارم   

ةفاضإلاو فذحلاو ليجستلا   

بايغلا   

ماظنلاب لالخالا   

جرختلل ةطخ دادعا   

يسارد لودج دادعا   

تاررقملا نم جايتحالا ديدحت   

  :ىرخا 

 

 

 

  كروضح اندعسي

.................................... : ةيميداكالا ةفرشملا                        

 







وحـدة


