
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)كيمياء عامة كيم101-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

-3مبادئ في علم الحيوانحين103-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140

-2احصاء حيوياحص106-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

-3علم اإلحياء الدقيقةحدق140س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحه150

س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/كيح3302الكيمياء الحيوية الفيزيائيةكيح332-3الكيمياء التحليليةكيم4251-2-فيزياء عامةفيز102

س-/كيح2302عملي الكيمياء الحيوية الفيزيائيةكيح333س-/كيح4201(2)كيمياء حيوية عامةكيح4302مقدمة في الكيمياء العضويةكيم108

س-/كيح3320(1)االيضكيح340س-/كيح3201حسابات الكيمياء الحيويةكيح3312(1)كيمياء حيوية عامةكيح201

س-/كيح4302األحياء الجزيئيةكيح361س-/كيح3201االنزيماتكيح2320الثيرموديناميك الكيميائيكيم231

س-/كيح3302الكيمياء الحيوية للدمكيح471س-/كيح2201عملي االنزيماتكيح322

س-/كيم2108الكيمياء العضوية غير المتجانسةكيم341
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطةالعلوم: الكلية 

طالب وطالبات: اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة  4:االصدار 

الكيمياء احليويه: اخلطة الدراسية لقسم  كيمياء حيويهBCH: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

الثالث

المتطلب

-

-

-

الثانياألول

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع اجملموع

اجملموع14اجملموع

-

مستوى: مسمتزامن: م

اجملموع

السادساخلامسالرابع

المتطلب

-

-

-

-

13

ساعات: سعمعدل:مع سابق:س

جبارية 
إ

(1
)



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/كيح3302الكيمياء الحيوية للتغذيةكيح3445(2)األيضكيح440

س-/كيح2340الهرموناتكيح2453عملي األيضكيح447

س-/كيح3361المعلوماتية الحياتيةكيح2463األغشية الحيوية والتأثير الخلويكيح452

س-/كيح2440كيمياء المناعةكيح4477التقنية الحيوية والهندسة الوراثيةكيح462

كيح485
التدريب في مباديء ومهارات 

البحث العملي
2

13

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/كيح340

س-/كيح340

س-/كيح302

س-/كيح361

س        -/كيح340

س-/كيح361

العلوم: الكلية 

4:االصدار 

السابع

13اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

طالب وطالبات: اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

 كيمياء حيويهBCH: التخصص الكيمياء احليويه: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 

الثامن

كيح497

اجملموع

س        -/كيح333

س        -/كيح340

س-/كيح485

3 بحث وندرة

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/حين2342أساسيات علم الوراثةحين352_2الكيمياء الحيوية الخلويةكيح102

س-/حدق3250علم الفيروسات الطبيحدق450س-/كيح2340الفيزياء الحيويةكيح434

س-/حدق3260علم البكتريا الطبيحدق460س-/كيح2320الطاقة الحيويةكيح441

كيح450
الكيمياء الحيوية لألنسجة 

المتخصصة
8س-/كيح2340

س-/كيح3320الكيمياء الحيوية للوسائل الحيويةكيح472

كيح473
المؤشرات الكيموحيوية في الصحة 

والمرض
س-/كيح3320

-2ميكانيكية عمل األنزيماتكيح323

2التقنية النانونيةكيح436
س        -/كيح361

س-/كيح440

2السموم والمسرطناتكيح454
س        -/كيح440

س-/كيح462

2التعبير الجينيكيح464
س       -/كيح361

س-/كيح440

2الوراثة الجزيئيةكيح465
س      -/كيح361

س-/كيح440

2األسس البيولوجية للسرطانكيح466
س        -/كيح440

س-/كيح462
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المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

العلوم: الكلية 

4:االصدار 

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة

طالب وطالبات: اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

 كيمياء حيويهBCH: التخصص الكيمياء احليويه: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 

(ساعات5) 1اختيارية : اجملموعة 

متطلبات من خارج القسم: الفئة  

اجملموع

( ساعات8)1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات التخصص: الفئة 

(ساعات9) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س


