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 مقدمة 
هـ بدور أساسي في خدمة القطاع الزراعي والصناعي بالمملكة من خالل تخريج  4931يقوم القسم منذ إنشاءه عام 

من المهارات  عدد حيث يتلقى طالب القسمعدد كبير من المهندسين الزراعيين المؤهلين تأهياًل أكاديميًا عاليًا. 
لية التي تمكنه من الوصول بنظم الزراعة المختلفة إلى اآلوالعلوم الهندسة األساسية والعلوم الرياضية والطبيعية 

لتخصص في ويشمل االكاملة والكفاءة األعلى لضمان تحقيق أفضل النتائج من الناحيتين التقنية واالقتصادية. 
 عالزراعية، وهندسة نظم المياه والري، وهندسة التصنيوالقوى هندسة اآلالت  :قسم الهندسة الزراعية أربعة مجاالت

كما أن القسم مزود بعدد من المعامل المجهزة بوحدات تقنية وأجهزة ت الزراعية. آالغذائي، وهندسة البيئة والمنش
وتضم معامل القسم في مجاالت مسارات تخصصاته األربعة  لتدريب الطالب والمهتمين بالهندسة الزراعية.

عمل مجهز بالحاسبات اآللية الشخصية وورشة م إلى إضافةالمعملية وشبه الصناعية  األجهزةمجموعة من أحدث 
 ميكانيكية حديثة ومزرعة تعليمية ، عالوة على  االستفادة المتاحة من مزرعة الكلية بديراب.

ويوجد بالقسم كفاءات ذات خبرات عالية من أعضاء هيئة التدريس ومساعدي بحاث وفنيين مما ساهم بشكل كبير 
يقية والهندسية التي تخدم القطاع الزراعي والصناعي بالمملكة، وكذلك في انجاز عدد كبير من البحوث التطب

 .اإلرشاديةالتأليف والترجمة لعدد كبير من الكتب واإلصدارات العلمية والنشرات 
 

  اسم الدرجة العلمية 

 (الزراعيةوالقوى هندسة اآلالت ) ماجستير العلوم في الهندسة الزراعية
 (هندسة نظم المياه والري)

 (هندسة التصنيع الغذائي)     
 (ت الزراعيةآهندسة البيئة والمنش)     

 

 ومسوغات تعديل البرنامج أهمية 

 سنة. 02تقادم البرنامج الحالي حيث مضى عليه أكثر من  .4

 مراعاة الخطة الدراسية المحدثة لبرنامج البكالوريوس. .0

 مراعاة توجه القسم الستحداث برنامج دكتوراه. .9

 .المتقدمة لتطبيقات الهندسيةمتقدما يتماشى مع امرجعا أكاديميا وبحثيا  جعل القسم .1

 األساليب الزراعية التي تعتمد على التقنيات الحديثة.في طور مواكبة الت .5

 .المستجدة حل مشكالت تقنيات اإلنتاج الزراعي .6

 .الفكر اإلبداعي وتشجيع االبتكارتطوير  .7

 سين اإلنتاجوتح الزراعية زيادة الرقعةل بشكل أفضل والتطبيقيةم الطالب في إجراء األبحاث العلمية اسهإ .8
 المجتمع وتقدم الغذائي األمن تحقيق بما يكفل الزراعي
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 رؤية البرنامج 

مرجعية أكاديمية وبحثية واستشارية في التطبيقات الهندسية للمساهمة في تحقيق األمن المائي والغذائي والتنمية 
 .الزراعية المستدامة

 
 البرنامج  رسالة 

 .إبداعية تعمق ثقافة االقتصاد المعرفي وخدمة المجتمع وبحثيةأكاديمية  أعمالتقديم 
 

 البرنامج أهداف 

الزراعية، وهندسة نظم المياه والري، والقوى إعداد الكفاءات المتميزة في مجاالت مسار هندسة اآلالت  .4
 الزراعية.ت آوهندسة التصنيع الغذائي ، وهندسة البيئة والمنش

ة الرياضية والهندسية والطبيعي إثراء مقدرة الطالب العلمية من خالل المقررات المتخصصة في العلوم .0
للتعامل بكفاءة عالية مع المعلومات العلمية والتقنية المتوافرة في أوعية المعلومات ذات العالقة  اإلحيائيةو 

 .بمسارات تخصصاتهم الدقيقة

نظم لبحثية للطالب لتصميم وتنفيذ البحوث التي تتناول التطبيقات الهندسية في الطوير المقدرات العلمية وات .9
 .والزراعية اإلحيائية

 تهيئة الطالب للتعامل مع المشاكل الهندسية والتقنية الفعلية في القطاع الزراعي بشقيه اإلنتاجي والتصنيعي .1

كليات الزراعة والهندسة والعلوم والحاسب اآللي،  العالقة فيذات  األقسامفتح قنوات التعاون المثمر مع  .5
 الحكومية منها والخاصة. األخرىوكذلك مع مراكز البحوث 

 
 خرجات البرنامج م 

 المعرفة والفهم .أ

تطوير الممارسات الزراعية التي تساعد على زيادة إنتاجية المحصول، والتأكد من جودة المنتج وقابليته  .4
 .للتسويق، والمحافظة على المياه

تقييم طرق الميكنة الزراعية، ونظم الري، وتقنيات هندسة التصنيع، والمنشآت المز رعية والبيوت المحمية،  .0
 .والتفاعل بين الممارسات اإلنتاجية والبيئية لتعظيم الجودة واإلنتاجية

 
 المهارات الذهنية : .ب

لزراعي لالستخدام للتصنيع اطرق ومعلومات جديدة في الهندسة الزراعية، والتي ستكون جاهزة و ابتكارات  .4
 .والمجاالت األخرى ذات االهتمام

 
 

 :ج.  المهارات المهنية والعملية    
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 .حديث قائمة المعدات والتجهيزات المطلوبة الستمرار البرامج البحثية واألساسية والتطبيقية بشكل دوريت .4
 
 

 د. المهارات العامة :      

 .التعاون مع األقسام األخرى الستكمال مناطق الخبراتمن خالل  تفاعل الكلية بشكل جماعي .4
 .مالئمة برامج األبحاث واإلرشادمن تفعيل التواصل بين القسم وأصحاب الشركات للتأكد   .0

 .جذب فرص للتمويل من القطاعات الزراعية والصناعية للبحوث األساسية والتطبيقية .9
 

  المستفيدون من البرنامج 

والشركات الزراعية، والمزارعين والجمعيات  الزراعية والصناعية التي تشمل ةوالخاص ةالحكومي القطاعات .4
 .الزراعية

 .الستكمال مناطق الخبراتمن الكلية قسام األخرى األ .0
 
 فرص التوظيف المتاحة 

 .وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء .4
 أمانات المناطق وبلديات المدن. .0
 .ومصانع األغذية الشركات الزراعية .9
 ري والصرف وهيئة الغذاء والدواء.لا هيئة .1

 

  شروط القبول 

 االكتفاء بشروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية. 

 
  القسم  أوللقبول من الكلية  إضافيةشروط 

 ال يوجد شروط خاصة بالقسم
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  الحصول على الدرجةمتطلبات 
 . باإلضافة إلى الرسالة من مقررات الماجستير في األقل دراسيةوحدة  01أن يجتاز الطالب 

  :مسارات البرنامج 

 يشمل البرنامج المسارات التالية:
 .الزراعيةوالقوى هندسة اآلالت . 4
 .هندسة نظم المياه والري. 0
 .هندسة التصنيع الغذائي. 9
 .ت الزراعيةآهندسة البيئة والمنش. 1

 : الهيكل العام للبرنامج 

Oخيار المقررات والرسالة 
 الرسالة. إلى وحدة دراسية إضافة 42عدد الوحدات المطلوبة 

عدد  نوع المقررات
 المقررات

عدد الوحدات 
 المطلوبة

 6 0 لجميع مسارات التخصص إجباريةمقررات 
 6 0 لكل مسار من مسارات التخصص مقررات إجبارية

 40 1 مقررات اختيارية 
 -- 4 الرسالة 
 01 3 المجموع 

 

  



 (ه1141/1141العام الجامعي  –كلية علوم األغذية والزراعة  –قسم الهندسة الزراعية  –)ماجستير العلوم في الهندسة الزراعية  6

 

  الخطة الدراسية للبرنامج 

 المقررات 
 :لجميع مسارات التخصص() المشتركة اإلجباريةمقررات الأوال: 

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 الطرائق العددية للمعادالت التفاضلية ريض 528
 9 تصميم وتحليل التجارب الزراعية قصر  548

 :اإلجبارية لمسارات التخصصالمقررات ثانيا: 
 مسار هندسة اآلالت والقوى الزراعيةمقررات  .أ

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 مواضيع مختارة في هندسة اآلالت والقوى الزراعية هزر 543
 -- رسالة هزر 622

 

 هندسة نظم المياه والريمسار مقررات  .ب
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 مواضيع مختارة في هندسة نظم المياه والري هزر 593
  رسالة هزر 622
 

 مسار هندسة التصنيع الغذائيمقررات  .ج
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم ورمزهرقم المقرر 

 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 التصنيع الغذائيموضوعات مختارة في هندسة  هزر 553
  رسالة هزر 622

 
 مسار هندسة البيئة والمنشآت الزراعيةمقررات د. 

 الدراسيةعدد الوحدات  المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 مواضيع مختارة في هندسة البيئة والمنشآت الزراعية هزر 573
  رسالة هزر 622
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 :لمسارات التخصص ثالثا: المقررات االختيارية
 مسار هندسة اآلالت والقوى الزراعيةمقررات  .أ

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 تحليل أداء الجرارات الزراعية  هزر524
 9 الطرائق العددية لنظم الهندسة الزراعية هزر 520
 9 النظم اإلليكترونية للمعدات الزراعية هزر529
 9 الزراعة الدقيقة هزر521
 9 آالت تطبيق الكيماويات الزراعية هزر525
دارة مشروعات  هزر526  9 هندسة النظم الزراعيةتصميم وا 
 9 تحليل نظم اآلالت والجرارات الزراعية هزر527
 9 آالت الحصاد هزر528
 9 عالقات اآلالت الزراعية بالتربة هزر523
 9 القياس والتقدير في منظومات التحكم اإلحيائية هزر585

 

 
 هندسة نظم المياه والريمسار مقررات  .ب

 الوحدات الدراسيةعدد  المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 هيدروليكا همد 525
 9 المياه الجوفية يدرولوجياه همد 500
 9 الري بالرش هزر 501
 9 الري بالتنقيط هزر 505
 9 هيدروليكا الري السطحي هزر 506
 9 هندسة الصرف الزراعي هزر 507
 9 تخطيط مصادر المياه همد 507
دارة ري المسطحات  هزر 508  9 الخضراءهندسة وا 
 9 هندسة جودة المياه هزر 503
 9 إدارة وجدولة مياه الري هزر 595

 9 فيزياء بيئة التربة عتر 156
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 مسار هندسة التصنيع الغذائيمقررات  .ج
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 0 تطوير المنتجات والتقييم الحسي لألغذية غذت 598
 9 الهندسية للمواد الزراعية و الغذائيةالخواص  هزر 510

 9 ظواهر االنتقال في التصنيع الغذائي   هزر 151
 9 العمليات المتكاملة في التصنيع الغذائي   هزر 516
 9 المعامالت الحرارية لألغذية تصميم  هزر 518
 9 متقدمهندسة تصنيع األغذية  هزر 550
 9 تعبئة وتغليف األغذية التطورات في  هزر 515

 9 عمليات ما بعد الحصاد  هندسة هزر 556
 9 تخزين و تصنيع حبوب الغالل   هزر 558
 9 القياس والتقدير في منظومات التحكم األحيائية هزر 585

 

 

 مسار هندسة البيئة والمنشآت الزراعيةمقررات  .د
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 0 الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر نجت 591
 9 البيولوجيةتكنولوجيا المعالجات  هزر 564
 9 هندسة بيئة الحيوان هزر 560
 9 هندسة بيوت محمية  هزر 569
 9 الخصائص الهندسية للمواد الزراعية هزر  561
 9 صناعة الدواجن نجح 568
 9 متقدم-انتقال حرارة همك 577
 9 والتقدير في منظومات التحكم األحيائيةالقياس  هزر 585
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 البرنامج الدراسي 
 مسار هندسة اآلالت والقوى الزراعية .أ

 المستوى الدراسي األول
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 التفاضلية الطرائق العددية للمعادالت ريض 528
 9 تصميم وتحليل التجارب الزراعية قصر 548

 3 مجموع الساعات

 الثانيالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 مواضيع مختارة في هندسة اآلالت والقوى الزراعية هزر 543
 9 (4) مقرر اختياري ...
 9 (0مقرر اختياري ) ...

 3 الساعات مجموع

 الثالثالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 (9) مقرر اختياري ...  
 9 (1) مقرر اختياري ...  

 6 مجموع الساعات

  الرابعالمستوى الدراسي 
 المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 الرسالة هزر 622
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 هندسة نظم المياه والريمسار  .ب
 المستوى الدراسي األول

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 الطرائق العددية للمعادالت التفاضلية ريض 528
 9 تصميم وتحليل التجارب الزراعية قصر 548

 3 مجموع الساعات

 الثانيالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 نظم المياه والريمواضيع مختارة في هندسة  هزر 593
 9 (4) مقرر اختياري ...  
 9 (0مقرر اختياري ) ...

 3 مجموع الساعات

 
 الثالثالمستوى الدراسي 

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 (9) مقرر اختياري ...  
 9 (1) مقرر اختياري ... 

 6 مجموع الساعات

  الرابعالمستوى الدراسي 
 المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 الرسالة هزر 622
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 هندسة التصنيع الغذائيمسار ج. 
 المستوى الدراسي األول

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعيةالذكاء  هزر 522
 9 الطرائق العددية للمعادالت التفاضلية ريض 528
 9 تصميم وتحليل التجارب الزراعية قصر 548

 3 مجموع الساعات

 الثانيالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 التصنيع الغذائيهندسة مواضيع مختارة في  هزر 553
 9 (4) مقرر اختياري ...  
 9 (0مقرر اختياري ) ...  

 3 مجموع الساعات

 الثالثالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 (9) مقرر اختياري ...  
 9 (1) مقرر اختياري ...  

 6 مجموع الساعات

  الرابعالمستوى الدراسي 
 المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 الرسالة هزر 622
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 هندسة البيئة والمنشآت الزراعيةمسار د. 
 المستوى الدراسي األول

 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه
 9 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 522
 9 التفاضليةالطرائق العددية للمعادالت  ريض 528
 9 تصميم وتحليل التجارب الزراعية قصر 548

 3 مجموع الساعات

 الثانيالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 هندسة البيئة والمنشآت الزراعيةمواضيع مختارة في  هزر 573
 9 (0) مقرر اختياري ... 
 9 (0مقرر اختياري ) ... 

 3 مجموع الساعات

 الثالثالمستوى الدراسي 
 عدد الوحدات الدراسية المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 9 (9) مقرر اختياري ... 
 9 (1) مقرر اختياري ... 

 6 مجموع الساعات

  الرابعالمستوى الدراسي 
 المقرر اسم رقم المقرر ورمزه

 الرسالة هزر 622
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  وصف مقررات البرنامج 

 (1+4) 3 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في النظم الزراعية هزر 055
تطبيقات الحوسبة الذكية وأدواتها مثل التنقيب عن البيانات والنمذجة وطرق اأَلمَثلة في النظم 
الحيوية الزراعية. ومقدمة عن الشبكات العصبية االصطناعية والمنطق الغامض والخوارزميات 

وطرق اتخاذ القرار الشجرية. أساسيات نظم الرؤية اآللية. استخدام البرنامج  الوراثية ونظرية بايز
 الرياضي الماتالب في تنفيذ الخوارزميات  المذكورة.

 
 (1+4) 3 تحليل أداء الجرارات الزراعية هزر 051

 -لجرارات لاالختبــارات الدوليــة  -ميكانيكية التداخل بين أجهزة تالمس الجرار والتربة الزراعية 
ا على مقدمـة في االهتـزازات وتطبيقاته -اختبـار وتقييــم أداء المكونات الوظيفيـة للجـرار الحقلـي 

 الجرارات.
 

 (1+4) 3 الطرائق العددية لنظم الهندسة الزراعية هزر 054
لرياضية. احلول لمشاكل الهندسة الزراعية باستخدام الحاسوب  وتقنية الطرائق العددية والنماذج 

 تحليل النظم باستخدام  وتطبيق  طرق تعظيم  لألنظمة الزراعية والحيوية.
 

 (1+4) 3 النظم اإلليكترونية للمعدات الزراعية هزر 053
تصميم وبناء النظم اإلليكترونية المستخدمة مع اآلالت الزراعية ومنظومات اإلنتاج. تطبيقات 

 ت الزراعية و اآلالت ذاتية الحركة.لتقنيات اإلحساس، التوزيع، التحكم لآلال
 

 (1+4) 3 الزراعة الدقيقة هزر 052
مقدمة لمفهوم الزراعة الدقيقة شاملًة تحليل التغيرات المكانية، نظم المعلومات الجغرافية، تقنية 
معدل التطبيق المتغير، االستشعار البصري، نظام المالحة الكوني، ومراقبة المحصول. األسس 

 ألجهزة وتقنيات الزراعة الدقيقة، تطبيقات حقلية.الهندسية 
 

 (1+4) 3 آالت تطبيق الكيماويات الزراعية هزر 050
مقدمة عن المبيدات واألسمدة الكيميائية الزراعية شاملًة أهميتها وأنواعها المختلفة، آلية عمل 

لبة، الكيماويات الزراعية الصآالت تطبيق الكيماويات الزراعية السائلة، آلية عمل آالت تطبيق 
 معدالت التطبيق وعالقاتها مع متغيرات التشغيل والتغييرات البيئية.
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 (1+4) 3 هيدروليكا  همد 050
، التحليل البعدي والشــــــبيه ، الجريان في األنابيب ، أجهزة  مراجعة ألســــــاســــــيات الهيدروديناميكا

 القياس ، الجريان الغير مستقر . شبكات األنابيب ، المضخات ، الجريان في القنوات المفتوحة.
 

دارة مشروعات هندسة النظم الزراعية هزر 055  (1+4) 3 تصميم وا 
 وتحديد الموارد، تقدير الميزانية األساسيةالمسار الحرج، خرائط جانت، توصيف -إدارة المشاريع

 للمشروع، وبرامج إدارة المشاريع. تصميم المشاريع ذات النهايات المفتوحة.
 

 (1+4) 3 تحليل نظم اآلالت والجرارات الزراعية هزر 055
ليـة الحاسبات اآل اسـتخدام -طرق تطوير النماذج  -تحليل فعاليات اآلالت والجرارات الزراعية 

 فـي محاكـاة نظم إدارة اآلالت والجرارات الزراعية.
 

 (1+4) 3 الطرائق العددية للمعادالت التفاضلية ريض 055
مناقشة وجود  مع دراسة القيم والدوال الذاتية لمسألة القيم الحدية في المعادالت التفاضلية العادية،

طرائق الفروق المنتهية لحل مسألة القيم الحدية في المعادالت  ووحدانية الحل لهذه المسألة.
التفاضلية العادية مع دراسة الخطأ المتعلق بهذه الطرائق، مدخل لطريقة العناصر المنتهية لحل 

لتفاضلية دية في المعادالت اهذه المسألة. طرائق الفروق المنتهية لحل مسألة القيم االبتدائية والح
 الجزئية مع مناقشة الخطأ المحلي المقطوع لهذه الطرائق.

 
 (1+4) 3 آالت الحصاد هزر 055

محصول تأثير ظروف ال -اختبار وتقييم وتطوير أجزاء اآللة  -االداء الوظيفي ألجزاء آلة الحصاد 
 المختلفة على أداء آلة الحصاد.

 
 (1+4) 3 الزراعية بالتربةعالقات اآلالت  هزر 055

ربة تحليل العالقة بين إجهاد وانفعال الت -ميكانيكا التداخل بين التربة الزراعية وآالت الحراثة
 مفاهيم تصميم آالت الحراثة. -الناتجين عن تداخل اآللة والتربة

 
 (1+4) 3 تصميم وتحليل التجارب الزراعية قصر 015

أسس التصميم، التصميم تام التعشية، نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية، تصميم القطاعات 
العشوائية الكاملة، المقارنات المتعددة، المقارنات المتعامدة )التضاد(، التجارب العاملية، تصميم 

 غاير، تحليل االرتباط واالنحدار.القطع العشوائية المنشقة، تحليل الت

http://faculty.ksu.edu.sa/72524/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/72524/default.aspx
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 (5+3) 3 الزراعية في هندسة اآلالت والقوى مختارةمواضيع  هزر 015
 التطورات التقنية والهندسية واالتجاهات الحديثة في مجال هندسة اآلالت والقوى الزراعية.

 
 (1+4) 3 هيدرولوجيا المياه الجوفية همد 044

الجوفيــة ، وجود وتخزين الميــاه الجوفيــة ، المعــادالت التفــاضــــــــــــــليــة مقــدمــة لهيــدرولوجيــا الميــاه 
األســــــاســــــية لحركة المياه في التكوينات المحصــــــورة وغير المحصــــــورة ، مشــــــكالت حركة المياه 
الجوفية المســــــــتقرة وغير المســــــــتقرة . اســــــــتعاضــــــــة المياه الجوفية ، تداخل المياه المالحة والمياه 

 . الجوفية ، المياه الجوفية في المملكة العربية السعوديةالعذبة، التمثيل الرياضي للمياه 
 

 (1+4) 3 الري بالرش هزر 042
لرش معدل ا -االختيار األمثل لألنابيب  -نظم الري المحوري  -النظـم المختلفة للري بالرش 

 تقييم نظم الري بالرش. -ومعدل التخلل ورطوبة التربـة  
 

 (1+4) 3 الري بالتنقيط هزر 040
تقديـر أنماط البلل الناتجة  باسـتخدام الطرق التجريبية والتحليلية والعددية  -اختيـار المنقطـات 

وأداء المضخـات الموجبـة والمضخات الديناميكية الدورانية ومضخات اإلزاحة الموجبة   -نظريـة 
 تقييم نظم الري بالتنقيط. -

 
 (1+4) 3 هيدروليكا الري السطحي  هزر045
فية نماذج رياضية لتقدير كي -هيدروليكية التدفق للخطوط والشــــــــــرائح  -الري الســــــــــطحي طرق 

 -لمياه انتظام وكفاءة توزيع  ا -توزيــــع المياه بين تدفـــــق ســــطحي وتخلل لســـــطح التربة وتبخر 
 استخدام الحاسب اآللي في حسابات تسوية االراضي للري السطحي.

 
 (1+4) 3 خطيط مصادر المياهت همد 045

أسـس ومقاييس وتخطيط مصـادر المياه ، اسـتخدامات المياه ومصادرها المختلفة ، تحليل الربح 
والتكـاليف، طرق التحاليل االقتصــــــــــــــادية والمالية . تقدير اآلثار البيئية ، المواضــــــــــــــيع النظامية 

 . والرسمية ، عناصر تشكيل وتقييم المشروع ، برمجة دراسة مصادر المياه
 
 

 (1+4) 3 هندسة الصرف الزراعي  هزر 045
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يات التحر   -مصــدر وطبيعــة مشـاكل الصـرف الزراعـي في المناطـق الجافــة والمناطق الرطبـة 
تطبيق  -حركة المياه في التربة المشـــــبعة وغير المشـــــبعة  -المطلوبة لنظم الصـــــرف الزراعي 

 الحلول الرياضية والعددية لتصميم نظم الصرف الزراعي.
 

دارة ري المسطحات الخضراء هزر 045  (5+3) 3 هندسة وا 
تقنيات تصـــــــــميم وتخطيط و  –مكونات وطرق الري المســـــــــتخدمة في المســـــــــطحات الخضـــــــــراء 

دارة وصيانة المسطحات الخضراء. –هيدروليكا المسطحات الخضراء   نظم التحكم  وا 
 

 (5+3) 3 هندسة جودة المياه هزر 045
وعية اختبار ورصــــــد ن -العوامل التي تؤثر على نوعية المياه - لمحة عامة عن تقييم مياه الري

تصـــــــميم نظام ري باســـــــتخدام مياه ذات نوعية  -اســـــــتخدامات مياه الري المعالجة  -مياه الري 
 نظم معالجة وتحلية المياه. .رديئة. طرق تنقية المياه

 
 (1+1) 4            الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر نجت 032

أنواع المنشآت المحمية المستخدمة  – االقتصادية للزراعة المحمية في المملكة وتطورها األهمية
نتـاج الخضــــــــــــــر وطرق التحكم في الظروف البيئيـة فيهـا إعـداد البيوت المحمية  – في زراعـة وا 

 لعمليات الزراعة وخدمة المحصول.
 

 (5+3) 3 إدارة وجدولة مياه الري هزر 030
التخطيط الشامل والمترابط إلدارة موارد المياه  -المفاهيم االسـاسـية واالهداف إلدارة مياه الري   
 المصادر غير -طرق تقليــــــــل الفاقــــــــد في مياه الــــــــري   -جدولة الري لتحقيق اهداف محددة  -

ـــاس  -التقليدية لمياه الري الحقلي  ار عن بعد تطور نظم االستشع -اجهزة التوزيع والتحكم والقيـ
دارة المياه.  ونظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها في مجال الري وا 

 
 (5+4) 4 تطوير المنتجات والتقييم الحسي لألغذية غذت 035

فلســــــفة اســــــتنباط منتجات غذائية جديدة ، االســــــتفادة من المصــــــادر غير التقليدية كمواد خام ، 
قييم الصـفات الحسـية وفسـيولوجيا اسـتقبالها ، طرق التتجميع وتقييم األفكار ، مراحل التطوير ، 

 الحسي ، تدريب المحكمين ، الطرق اإلحصائية للتقييم الحسي.
 
 

 (5+3) 3 مواضيع مختارة في هندسة نظم المياه والري هزر 035
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 .لمختلفةانظم المياه والري التطورات التقنية والهندسية واالتجاهات الحديثة في مجاالت هندسة 
 

 (5+3) 3 الخواص الهندسية للمواد الزراعية والغذائية هزر 024
الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والحراريــــــــــــة والكهربائية والضوئية للمواد الزراعية، 

 عالقة هذه الخصائص بتصميم أجهزة التصنيع الزراعية والغذائية و نظم التخزين.
 

 (5+3) 3 التصنيع الغذائيظواهر االنتقال في  هزر 022
يتم منــاقشـــــــــــــــة و تحليــل عمليــات انتقــال كميــة الحركــة و الحرارة و الكتلــة التي تحــدث في نظم 
األغذية من خالل تناول الموضــــــــــوعات التالية: األســــــــــسا تطوير و تحليل المعادالت الحاكمة 

الكليةا االرتباط و التفاعل المتبادل بين ظواهر االنتقال اآلنيةا التطبيقات  التي تشــمل اإلتزانات
 على العمليات المتكاملة المستخدمة في التصنيع الغذائي.

 
 (5+3) 3 العمليات المتكاملة في التصنيع الغذائي هزر 025

لترشيح، الطرد ا تحليل متقدم و مناقشـات للعمليات المتكاملة الرئيسـة في التصـنيع الغذائي مثل:
 المركزي، التجنيس، االستحالب، االستخالص، التبخير، التجفيف، و التجميد.

 
 (5+3) 3 المعامالت الحرارية لألغذية تصميم  هزر 025

ب، للمعاملة الحرارية لألغذية، الســــــلق و البســــــترة، التعقيم، التعلي حركية التفاعالت البيوكيميائية
المعاملة بالحرارة فوق العالية، عمليات التصنيع المعقم، تأثير المعامالت الحرارية على السالمة 

 والجودة.
 

 (5+3) 3 هندسة تصنيع األغذية متقدم هزر 004
حسـابات و تحليل العمليات الهندســية لعدد من تقنيات التصـنيع الغذائي المختارة مثل: التســخين 
األومي، التســـــــخين بالمايكروويف، تقنية البثق، التصـــــــنيع بالضـــــــغط العالي، التصـــــــنيع بالطاقة 

 النابضة، التشعيع. مناقشات لجوانب السالمة.
 

 (5+3) 3 تعبئة وتغليف األغذية التطورات في  هزر 002
ـــة والتغليف تحـــت ظروف األجواء المتحكم  ـــة والتغليف، تحليـــل نظم العبوات، التعبئ مواد التعبئ
عليها، التعبئة المعقمة لألغذية، العبوات القابلة الســـــــــــــتخدامات الميكروويف، التعبئة النشـــــــــــــطة 

ف يوالذكية، التنبؤ بقترة صــــــــالحية األغذية، العبوات و البيئة، الجوانب التشــــــــريعية لتعبئة و تغل
 األغذية.
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 (5+3) 3 بعد الحصاد  ما عملياتهندسة  هزر 005

الجوانـب الهنـدســــــــــــــية  لنظم و عمليات ما بعد الحصــــــــــــــاد لمناولة و تجهيز و تخزبن المنتجات 
 الزراعية و الغذائية. إطالة فترة صالحية المنتجات مع المحافظة القصوى على جودتها.

 
 (5+3) 3 تخزين و تصنيع حبوب الغالل هزر 005

عمليــات ومعــدات التخزين، والتجفيف، والــدراس والطحن والتعبئــة والتغليف والمعــالجــة بـــالحرارة 
 والرطوبة، والبثق الحراري.

 
 (5+3) 3 التصنيع الغذائيموضوعات مختارة في هندسة  هزر 005

 .لمختلفةا التصنيع الغذائيالتطورات التقنية والهندسية واالتجاهات الحديثة في مجاالت هندسة 
 

 (1+4) 3 البيولوجيةتكنولوجيا المعالجات  هزر 051
لها أنواع المخلفات العضوية ومصادرها ومشاك-تكنولوجيا التخمر-الميكروبات ودورها في البيئة

 عضوي صناعي )كمبوست(، لب الورق، دالتحول الحيوي للمخلفات العضوية إلى سما-البيئية
 -المعالجة البيولوجية للمياه الملوثة-بيوجاز( وسيالج-)كحولبروتين وحيد الخلية، طاقة 

 .االصالح البيئي
 

 (1+4) 3 هندسة بيوت محمية هزر 053
ي تهوية نماذج التوزيع والتحكم ف-التفاعل بين البيئة والنبات -الطاقة الشــمســية وقوانين اإلشــعاع

طاقة التهوية  –تصميم نظم التبريد والتدفئة  -قياسات التهوية بالحاسوب اآللي -البيوت المحمية
 .اقتصاديات التهوية–

 
 (1+4) 3 فيزياء بيئة التربة عتر 052

الخواص والعمليات الفيزيائية في التربة. دراسـة تفصيلية لماء التربة وجهدها وقياساتها. نظريات 
ســـــــريان الماء في التربة المشـــــــبعة وغير المشـــــــبعة. مبادت حركة األمالح و الغازات في التربة. 

 درجة حرارة التربة والسريان الحراري. التغيرات المكانية في التربة.
 

 (1+4) 3    هندسة بيئة الحيوان هزر 054
 -التحكم في بيئــــــة الحيوان  -مقــــــاييس العوامــــــل البيئيــــــة  -التفــــــاعــــــل بين البيئــــــة والحيوان 

 المباني. اتجاه
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 (1+4) 3          ص الهندسية للمواد الزراعيةالخصائ هزر 052
 -الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والريولوجية والحراريـــة والكهربائية والضوئية للمواد الزراعية 

 عالقة هذه الخصائص بتصميم اآلالت الزراعية وأجهزة التصنيع والتخزين.
 

 (1+4) 3            صناعة الدواجن نجح 055
ــــــــــــ مساكن ومعدات الدواجن ـــــــــــــ االستفادة من مخلفات  االتجاهات الحديثة في صناعة الدواجن ـ

 الدواجن ـ صناعة الدواجن في المملكة
 

 (5+3) 3  متقدم -انتقال الحرارة  همك 055
المعادلة التفاضلية للتوصيل الحراري، الحلول التحليلية لمسائل التوصيل المستديم والمتغير زمنيا 

بعد الواحد والبعدين، طرق الفروق المحدودة، المعادالت التفاضلية النتقال الحرارة بالحمل، ذات ال
ســـــــريان الطبقة الجدارية الخارجية، الســـــــريان عبر قنوات، انتقال الحرارة بالحمل الحر، الســـــــريان 

 المضطرب، الحلول التكاملية وحلول المشابهة والحلول العددية.
 

 (5+3) 3 البيئة والمنشآت الزراعيةمواضيع مختارة في هندسة  هزر 055
 ت الزراعيةالبيئية والمنشــآالتطورات التقنية والهندســية واالتجاهات الحديثة في مجاالت الهندســة  

 .المختلفة
 

 (1+4) 3 القياس والتقدير في منظومات التحكم اإلحيائية هزر 050
تحويل  –تحليل البيانات  –الساكنة، المتحركة، الترددية ردود أفعال األنظمة  –تخطيط التجارب 

 تطبيقات القياس والتقدير في المنظومات األحيائية. –البيانات وتوصيلها بالحاسوب اآللي 
 


