
  مختصر توصیف المقرر
  قسم اإلنتاج النباتي) والزارعة(جامعة الملك سعود، كلیة علوم األغذیة 

 
  نتج) أسس اإلنتاج النباتي  ٢٠١: (مختصر توصیف المقرر

 
  نتج ٢٠١ رقم المقرر ورمزه: أسس اإلنتاج النباتي اسم المقرر:

 جلیزيان -عربي لغة تدریس المقرر: نبت ١٠٢ المتطلب السابق للمقرر:
 ) ساعة١+٢( ٣ الساعات المعتمدة: الرابع مستوى المقرر:

  
 

 Module Description وصف المقرر:
اتي وعالقتھ بتطور یقدم المقرر مقدمة عن اإلنتاج النب

لتقسیم  االغذاء العالمي ویشمل المقرر عرض اإلنسان ومشكلة
المحاصیل االقتصادیة والعوامل البیئیة واإلنتاج النباتي 

ستعرض المقرر العملیات الزراعیة والنظم الزراعیة وی
للمحاصیل الحقلیة والبستانیة وطرق تكاثر المحاصیل 

وإعداد وتخزین  جمعوطرق  والمعامالت الخاصة بھا
المحاصیل الزراعیة وبعض التقنیات الحدیثة في اإلنتاج 

كما یستعرض المقرر اإلنتاج النباتي في المملكة  النباتي
 ودیة.العربیة السع

This course cover is an introduction to plant 
production. It introduces the relation between 
plant production and human civilization, and 
world food problem. The course cover crop 
taxonomy, plant production and environmental 
factors. It introduces agricultural practices, 
cropping systems for field and horticultural 
crops, plant propagation and treatments, 
harvest preparation and storage of agricultural 
crops and it introduces new technologies in 
plant production.  The course gives an over view 
of plant production in Saudi Arabia. 

 

 Module Aims  أھداف المقرر:
اإلنتاج النباتي وعالقتھ بتطور  بأھمیةتوعیة الطالب  - ١

 اإلنسان 
1- Student awareness of the importance of 
plant production and its relation to human 
evolution  

اكساب الدارسین المھارات الفنیھ االزم اجرائھا لحل  - ٢
  مي .مشكلة الغذاء العال

2- Acquisition of students the professional 
skills needed to solve the world food 
problem 

فھم الدارسین العملیات الزراعیة والنظم الزراعیة  - ٣
للمحاصیل الحقلیة والبستانیة وطرق تكاثر المحاصیل 

 والمعامالت الخاصة بھا

3- Understanding learners agricultural 
treatments, horticultural crops farming 
systems , methods of crop propagation and 
their special treatments 

اكساب الطالب المھارات في تحدید میعاد و طرق  جمع - ٤
 وإعداد وتخزین المحاصیل الزراعیة

4- Give students skills in determining time 
and methods of collecting, preparing and 
storing agricultural crops 

التركیز علي اھمیة اإلنتاج النباتي في المملكة العربیة  - ٥
  الغذائي لألمنالسعودیة 

5- Focus on the importance of plant 
production in Saudi Arabia for food 
security 

  
  



  یة والعملیة)مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھن
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

تحسین القدرة على التفكیر، تحلیل ووضع حلول  - ١
 النباتي اإلنتاجللمشاكل المرتبطة بمختلف عملیات 

1- Improving the ability to think, analyze and 
develop solutions to the problems associated with 
the various processes of plant production 

مختلف العملیات الزراعیة و  إجراءالقدرة علي  - ٢
 فھم النظم الزراعیة للمحاصیل الحقلیة والبستانیة

2- Ability to conduct various agricultural 
treatments and understanding of agricultural 
crops and horticultural systems 

زیادة الوعي وفھم أسالیب مراقبة الجودة  - ٣
یة تحسین النباتي وكیف اإلنتاجللمحاصیل المختلفة في 

 نوعیة المنتج النھائي

3- Increasing awareness and understanding of 
quality control methods of different crops in 
plant production and how to improve the quality 
of the final product 

 األمن وسائل مختلفة لحل مشكلة أداءتقیم وتحلیل  - ٤
 الغذائي بالمملكة

4- Evaluation and analyze the performance of 
various ways to solve the problem of food 
security in the Kingdom 

ذاء لحل مشكلة الغفي  اإلجراءات المستخدمة انتقاد - ٥
 العالمي

5- Criticism of the procedures used  to solve in 
the world food problem 

على شبكة اإلنترنت للنھوض  المواد استخدام - ٦
النباتي  باإلنتاج  

6- Use of material on the web for the 
advancement of plant production 

  



  نتج) بیئة المحاصیل ٢٠٣: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٢٠٣  رقم المقرر ورمزه:  بیئة المحاصیل  المقرر: اسم
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  الخامس  مستوى المقرر:
  

 Module Description  وصف المقرر:
ت مقدمة لعلم البیئة، العوامل البیئیة (جویة، أرضیة، الكائنا

إحیائیة)، العوامل البیئیة وعالقتھا بنمو المحاصیل الزراعیة 
وتطورھا، العالقة بین المحصول والكائنات الحیة بالبیئة، 
أقلمة المحاصیل، اإلجھادات البیئیة: تعریفھا، مصادرھا 
وأنواعھا وتأثیراتھا المختلفة على نمو المحصول، سلوك 

والمقاومة، المحاصیل تحت ظروف اإلجھاد، درجة التحمل 
  إنتاج المحاصیل تحت ظروف اإلجھاد.

Introduction to Environment. 
Environmental factors  (Climatic, Edaphic, 

Biotic). Environ-mental factors and their 
relation to crop growth and development, 
The relationship between crops and the 
living organisms in the environment, Crop 
adaptation, Environ-mental stresses: 
sources, types and their effects on crop 
growth. Tolerance and resistance. Crop 
Production under stress conditions. 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

ثر في اإللمام بمعرفة معظم وأھم العوامل البیئیة التي تؤ -١
  نمو النباتات تحت ظروفنا المحلیة.

1-To develop an understanding of the most 
important environmental factors that 
affecting  plant growth under our local 
conditions 

التي یجب أن  اإلستراتیجیةالتوضیح للطلبة أسس  -٢
لتي قد تحد من تستخدم للتغلب على ھذه العوامل البیئیة ا

  التطور الزراعي للمملكة العربیة السعودیة.

2-To clarify for students the basic strategies 
that can be used to overcome these limiting 
factors that facing agricultural development 
in Saudi Arabia 

ب على دراسة آلیات المقاومة التي یظھرھا النبات للتغل -٣
ھذه العوامل المجھدة للنبات وما مدى استجابة النباتات لتلك 

  الظروف المجھدة.

3-To let the students understanding of the 
different mechanisms can be used by plant 
to tolerance these factors and how plant 
responses to these stresses 

وأنواع االجھادات البیئیة التي  رالتوضیح للطلبة مصاد -٤
حیویة أو غیر  اجھاداتیتعرض لھا النبات سواء كانت 

حیویة وأي ھذه األنواع أكثر ضررا وتأثیرا على إنتاج 
  المحاصیل الزراعیة.

4-To clarify for the student both kind of 
environmental stresses, Biotic and Abiotic 
Stress and which of them are the most 
effecting plants growth under our local area 

طرق تحسین وتربیة المحاصیل لمقاومة تلك االجھادات  -٥
  البیئیة الضارة. 

 

  
  
  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

تحدید العوامل البیئیة التي تؤثر في نمو النباتات وكیفیة  -١
  استجابة النبات لتلك العوامل.

1- Assessment of climatic factors that 
affecting  plant growth and  how the plants 
response to these factors 

فھم ومعرفة آلیات المقاومة التي یستخدمھا النبات لتحمل  -٢
  الظروف البیئیة القاسیة.تلك 

2- Understanding of different Plant 
mechanisms  that can be used by crop to 
resistance environmental stresses 

  
  



  نتج) المشاتل وطرق تكاثر النباتات٢٠٥: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٢٠٥  رقم المقرر ورمزه:  المشاتل وطرق تكاثر النباتات  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  الخامس  مستوى المقرر:
  

 Module Description  وصف المقرر:
أقسام المشاتل وأنواعھا،  أھمیة المشاتل، أھداف المشاتل،

تل المشا ة، نشأالمنشآتالخطوات األساسیة في إنشاء 
  والبیوت المحمیة.

األوعیة النباتیة، البیئات  .وحدات التكاثر والمباني األخرى
  الزراعیة.

طرق التكاثر . المواد واألدوات المستخدمة في المشاتل
التكاثر الجنسي، التكاثر الخضري  الرئیسیة في النبات،

  والتكاثر باستخدام زراعة األنسجة.
یة النباتات في العوامل المؤثرة  عملیات الخدمة ورعا

  المشاتل.

Importance of nurseries. Nursery objectives, 
sections and types of nurseries. The basic 
steps for nursery establishment. Created 
nurseries and greenhouses. Propagation 
units and other buildings. Types of pots and 
potting media. Materials and tools used in 
the nursery. Main methods of plants 
propagation.  Sexual and vegetative 
methods of propagation. Propagation using 
tissue culture. Suitable environmental 
factors and difficulties facing propagation 
operations.- Cultural practices and 
maintenance of plants in nurseries. 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

تعریف الطالب بأھمیة المشاتل وأھدافھا والغرض من  - ١
  إنشائھا وإدارتھا ومستلزماتھا.

1- To know the importance of nurseries, 
nursery objectives, purpose of 
establishment, their management and 
requirements. 

ئیسة إلنشاء المشاتل، إلمام الطالب بالخطوات الر- ٢
ومكوناتھا من البیوت المحمیة ووحدات التكاثر و المباني 

 األخرى.

2- To be familiar with the basic steps of 
nursery "created nurseries and 
greenhouses", propagation units and other 
buildings. 

إلكثار التعرف على أنواع البیئات الزراعیة المستخدمة  - ٣
  وإنتاج النباتات بالمشاتل.

3- To know the various   agricultural media 
types used for plant propagation and 
production in the nurseries. 

دراسة الطرق الرئیسة لتكاثر النباتات "التكاثر الجنسي  - ٤
تكاثر النباتات باستخدام زراعة  والتكاثر الخضري".

  األنسجة.

4-To study the main methods of plant 
propagation (sexual and vegetative 
methods) and propagation using tissue 
culture. 

توضیح العوامل البیئیة المالئمة والمعوقات التي تواجھ  - ٥
 عملیات التكاثر وكذلك األسالیب الزراعیة وعملیات الخدمة

  و النباتات بالمشاتل.والصیانة الالزمة إلنتاج ونم

5- To clarify suitable environmental factors 
and difficulties facing propagation    
operations, cultural practices and 
maintenance of plants grown in nurseries. 

  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  طالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:یفترض بال

معرفة المعلومات المتعلقة بإنتاج الشتالت وإدارة  -١
  المشاتل.      

1-  knowing the information related to the 
production of seedlings and nursery 
management.  

 Understanding the methods used for  -2  فھم الطرق الحدیثة المستخدمة في تكاثر النباتات. -٢
plant propagation. 

اإللمام بالتقنیات المتقدمة في مجال إنتاج وصیانة   -٣
  النباتات بالمشاتل.

3-  Be familiar with the advanced 
technologies in the area of plant production 
and maintenance.  

ع المختلفة للبیوت المحمیة اكتساب معلومات عن األنوا  -٤
  المستخدمة بالمشاتل.

4- Gaining knowledge about the various 
types of greenhouses used in the nurseries. 



  الوراثة الزراعیة التطبیقیةنتج)  ٢٠٦: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٢٠٦  رقم المقرر ورمزه:  الوراثة الزراعیة التطبیقیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نبت ١٠٢  لمتطلب السابق للمقرر:ا

  ) ساعة١+٢( ٣  الساعات المعتمدة:  الخامس  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
الوراثة المندلیة: قوانین مندل، تحورات قانون مندل، نظریة 

ر الكرموسوم، الصفات المرتبطة بالجنس، االرتباط والعبو
للكر والخریطة الوراثیة، التغییرات العددیة والتركیبیة 

    .موسومات
الوراثة الجزیئیة: التركیب الكیمیائي لألحماض النوویة، 
تعریف الجین، التعبیر الجیني، التحكم الجیني، الطفرات، 

(اإلنزیمات القاطعة،  DNAتقنیة دمج الـحامض النووي 
ة والجینومیة)، قواعد ، المكتبات الجینیاالستنساخالنواقل، 

 البیانات الوراثیة، التحویر الوراثي، الوراثة غیر المندلیة
قانون  الوراثة الكمیة: نظریة التطور، االنتخاب الطبیعي،

اینبیرج، التردد األلیلي مكونات التباین المظھري، - ھاردي
  التربیة واالنتخاب.

Mendelian Genetics: the basic principles of 
inheritance. Extension to mendelism, 
chromosome theory, the chromosome 
theory, sex-linked genes, linkage, crossover 
and linkage mapping. Variation in 
chromosome number and structure. 
Molecular Genetics: chemical structure of 
nucleic acids, gene expression, gene 
regulation, mutation, recombinant DNA 
technology, gene bank and public data 
bases, transformation, and epigenetics. 
Population genetics: theory of evolution, 
natural selection, Hardy-Weinberg 
principle, allele frequency, phenotypic 
variation component, breeding and 
selection. 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

اإللمام بالمفاھیم واألسس الوراثیة التي تحكم التطور  -١
  ، التباین ، التربیة واالنتخاب 

1-To Understand and utilize the 
fundamental concepts of molecular and 
classical genetics in evolution, genetic 
diversity, breeding and selection     

الفھم واإللمام بالتطبیقات الحدیثة والمستجدة في علم  -٢
  الوراثة وكیفیة االستفادة منھا في المجال الزراعي

2-understanding of modern molecular 
genetic concepts and techniques such 
genomics, transcriptomics, proteomics, 

bioinformatics  and their utilization in 
agriculture.  

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة تطبیقات قوانین مندل ومعرفة نتائج التھجین  -١
  الوراثي

1- understand Mendel's laws and be able to 
predict the outcome of genetic crosses. 

القدرة على حساب المسافة الوراثیة بین المواقع الوراثیة  -٢
  وحساب االرتباط

2- Able to determine genetic distance and 
predict linkage. 

مع انعزال  الكر موسوماتالقدرة على ربط سلوك  -٣
  االلیالت

3- Able to relate chromosomal behavior 
during meiosis to allele segregation 

 Able to understand how the DNA is -4  ترجمتھوكیفیة  ألدنامعرفة كیف ینسخ  -٤
replicated, transcribed and translated 

، الكلونة  PCRالنوویة وعمل تفاعل الـ  األحماضعزل  -٥
  دیة، وكیفیة قراءة التتابعات النیكلیوتی

5- Able to isolate nucleic acids, carry out 
PCR, cloning and how to read sequence 
data. 

 .Able to search public genetic data bases -6  القدرة على البحث في قواعد المعلومات الوراثیة -٦
 Able to analyze and dissect genetic -7  القدرة على حساب مكونات التباین -٧

variance to its components   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  علم الغابات) نتج ٢٣١: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٢٣١  رقم المقرر ورمزه:  علم الغابات   اسم المقرر:
  انجلیزي  -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
أھمیة الغابات، توزیع الغابات في العالم، ، وقایة الغابات، 
إدارة الغابات ،قیاسات أشجار الغابات، استغالل منتجات 

  .الغابات والمحاصیل الزراعیة ،  اندماجالغابات

The importance of forests Distribution,. 
Forest protection. Forest management, 
forest mensuration. Exploiting forest 
products, Agroforestry 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 Understanding forest science, its-1  وفروعھ المختلفة والترابط بینھا الغاباتعلم  معرفة -١

components and their integration 
 Understanding the important of-2   أھمیة الغابات وأنواعھا ومنتجاتھاتعریف الطالب ب -٢

forests, their types and products 
 To know factors threaten forests and-3  معرفة العوامل المھددة للغابات والوقایة منھا   -٣

how to protect forests 
في   صیلأھمیة التكامل ما بین الغابات والمحافھم  -٤

  المناطق الجافة
4-Understanding the importance of 
integration between forests and 
agricultural systems (Agroforestry)in 
arid zones  

  



  التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة) مخرجات
    ى:یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً عل

 After successful completion of the course the student will be able to 
 Understand the basics principles in -1  في علم الغابات األساسیةاستیعاب المفاھیم  - ١

forestry 
القدرة على التفریق ما بین األنواع المختلفة  - ٢

  للغابات 
2- Distinguish between the different 
types of forest 

 know the importance of forest -3  المختلفةالتعرف على منتجات الغابات  - ٣
products 

فھم األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة  - ٤
  للغابات

4- Understand the economic, social and 
ecological importance of forests.  

  
  
  



  علم المراعي) نتج ٢٤١( :مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٢٤١  رقم المقرر ورمزه:  علم المراعي  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات لمعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
التركیز على  ھ معومباحثتعریف موجز بعلم المراعي 

أھمیة المراعي كأحد الموارد الطبیعیة المتجددة في المملكة 
العربیة السعودیة. توزیع األنماط النباتیة الرعویة في النظم 

مكونات  البیئیة العالمیة والمملكة العربیة السعودیة ،
أوجھ استغالل أراضي  النظام البیئي الرعوي ووظائفھ،

تیة الحیوانیة، الحمولة الرعویة، العالقات النبا المراعي ،
نظم الرعي، حال المرعى واتجاھھا، إدارة الحیاة الفطریة 

  المراعي وتطویرھا. المحافظة علىفي المراعي، 

Brief description of range science and its related 
topics concerning the importance of rangelands 
as a voluble natural resource in the Kingdom of 
Saudi Arabia. Distribution of vegetation in the 
rangeland of the world and Saudi Arabia. 
Components and functions of rangeland 
ecosystems. Aspects of use of rangelands. Plant-
animal relationships. Rangeland carrying 
capacity. Grazing systems. Rangeland condition 
and trend. Wild life management in rangelands. 
Range conservation and improvement 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

إعطاء الطالب نبذة عامة عن علم المراعي وعالقتھ بالعلوم  -١
  األخرى. 

1- Provide the student with an overview of the 
range science and its relationship to other 
sciences. 

تعریف الطالب بتوزیع األنماط الرعویة على المستوى العالمي  -٢
  لمحلي.  وا

2- To notify student with distribution of  the 
rangeland patterns at the global level and 
local. 

 To notify student with economic and social-3  تعریف الطالب باألھمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمراعي. -٣
importance of rangelands. 

تدھور المراعي الطبیعیة في المملكة العربیة التطرق إلى أسباب  -٤
  السعودیة.

4-To address the causes of the deterioration of 
rangelands in Saudi Arabia. 

تعریف الطالب بالعالقة المتبادلة بین المراعي والحیوانات  -٥
  الرعویة.

5-To notify student with the relationship 
between the common pastures and livestock. 

 To notify student on how to conserve and-6  تعریف الطالب طرق صون البیئات الرعویة وتنمیتھا وتطویرھا. -٦
develop rangeland ecosystems.  

  
  
  
  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  المقرر أن یكون قادراً على: یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا

التعرف على بعض نباتات المراعي الھامة بالمملكة العربیة  -١
  السعودیة والبیئات التي تتواجد بھا.

1- Identify some important range plants in 
Saudi Arabia and the environments in which 
these plants grown. 

ً  المراعي یةحول أھم الحصول على معلومات -٢  To gain information about the importance -2  .محلیاً  وعالمیا
of rangelands locally and globally. 

 تكیففھم العوامل البیئیة األساسیة التي تتحكم في نمو و -٣
  نباتات المراعي.

3- Understanding of the effects of major 
environmental factors that control the growth 
and adaptation of range plants 

بالممارسات اإلداریة واسعة أن یكون لدى الطالب  معرفة  -٤
  مراعي.لل

4-To have broad knowledge of rangeland 
management practices. 

زیادة وعي الطالب بالعوامل المتسببة لتدھور المراعي  -٥
   الطبیعیة. 

5- Raise student awareness about the factors 
causing the deterioration of  rangelands. 

 تحسین في مجال بعض التقنیات  أن یكون الطالب مطلعاً على -٦
  .المراعي

6-To be familiar with the advanced 
technology in the area of rangeland 
improvement. 

  



  المحاصیل البستانیة إنتاج) نتج ٣٠١: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٠١  رقم المقرر ورمزه:  إنتاج المحاصیل البستانیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+٢( ٣  الساعات المعتمدة:  اختیاري لغیر طالب التخصص  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
البیئیة  الظروف- البستانیةھمیة االقتصادیة للمحاصیل األ

المناسبة إلنتاج محاصیل الخضر والفاكھة والزینة. العملیات 
الزراعیة المختلفة "تسمید، ري، تقلیم، تكاثر، مقاومة 

وأصناف  أنواع- البستانیةوتخزین المحاصیل  تداول- اآلفات
ا تحت الزینة التي تجود زراعتھ والفاكھة ونباتاتالخضر 
  العربیة السعودیة. البیئیة للمملكةالظروف 

The economic importance of horticultural 
crops - environmental conditions suitable 
for vegetables, fruit and ornamental 
production - the  various  agricultural 

operations, "fertilization, irrigation, 

pruning, propagation, pest and disease 
control". Handling and storage of 
horticultural crops. Species and varieties of 
vegetables, fruits and ornamental plants, 
which enjoys under the environmental 
conditions of the Kingdom of Saudi Arabia. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
تقدیم المعلومات المھمة للطالب عن أھمیة المحاصیل  -١

  البستانیة من الناحیة االقتصادیة والزراعیة
1-Providing the important informations 
about the horticultural crops in commercial 
and Agricultural  

تمكین الطالب من التمییز بین المحاصیل البستانیة  -٢
  ا وأقسامھا المختلفةوتصنیفھ

2-Enable the student to diver between the 
horticultural crops  

إكساب الطالب المھارات الالزمة للتعامل مع المحاصیل  -٣
  البستانیة ورعایتھا 

3-Giving the student an ability to work with 
the horticultural crops 

  



  عرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)مخرجات التعلیم: (الفھم والم
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة  البیئة المالئمة و كیفیة االستجابة لإلجھاد  -١
بنمو والمقاومة للمحاصیل البستانیة وتأقلمھا وعالقة ذلك 

  وإنتاجیتھ تحت ظروف المملكة النبات

1-To knowledge the ecosystem and a 
patterns of response to stress; resistance 
strategies, acclimization processes, that 
affect productivity and distribution of 
horticultural crops. 

تقییم و كشف اھمیة المحاصیل البستانیة في  علىالمقدرة  -٢
  المملكة العربیة السعودیة

2-To evaluate and scope of the importance 
of horticultural crops in Saudi Arabia. 
 

المقدرة على إدارة العملیات الزراعیة المقدمة لنباتات  -٣
  المحاصیل البستانیة

3-To be able in management of agricultural 
practices giving to the horticultural  

  
  



  اعة األنسجة النباتیةزر) نتج ٣٠٨: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٠٨  رقم المقرر ورمزه:  زراعة األنسجة النباتیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  السابع  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
ة، إنشاء مختبر زراعة األنسجة، مقدمة عن زراعة األنسج

تحضیر البیئات المغذیة، تجھیز وزراعة األجزاء النباتیة، 
العوامل البیئیة المؤثرة في النمو داخل األنابیب، طرق إكثار 

، تطبیقات زراعة األنسجة النباتاتاألنسجة النباتیة وأقلمة 
  في بعض المحاصیل الزراعیة.

Introduction to plant tissue culture. 
Establishment of tissue culture laboratory. 
Formulation of nutrient media. Preparation 
and establishment and of explants. 
Environmental factors affecting in vitro 
culture. Regeneration and hardening of 
plantlets. Application of tissue culture 
techniques in some agricultural crops 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 To notify student with the theory of plant -1  أن یعرف الطالب نظریة زراعة األنسجة والخالیا النباتیة. - ١

tissue and cell culture. 
أن یدرك الطالب أسس الحصول على المزارع المعقمة  - ٢

  م.(التجھیزات، الطرق) والمصطلحات المتداولة في ھذا العل
2-To introduce the underlying principles of 
aseptic culture (equipment, procedure and 
terminology). 

أن یعرف الطالب التقنیات المختلفة لزراعة األنسجة  - ٣
  وتطبیقاتھا المتعددة في الزراعة والصناعة.

3- To inform student bout some tissue 
culture techniques and their application in 
agriculture and industry. 

 To enhance student capabilities to work -4  تشجیع الطالب للعمل في مجموعات. - ٤
in a group. 

  5- To improve student potentiality to record 
data, make scientific observation and 
writing. 

  



  م والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)مخرجات التعلیم: (الفھ
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة العوامل التي تمكن من التحكم في تداول واستیالد  - ١
  النباتات في المزارع المعقمة.

1-Understanding of the factors controlling 
the maintenance and differentiation of plant 
cells and tissue in sterile culture. 

فھم العوامل البیئیة األساسیة التي تتحكم في نمو وتطور  - ٢
النباتات وآلیة تحكمھا في عملیة أقلمة النباتات للظروف 

  الطبیعیة.

2-Understanding of the effects of major 
environmental factors on plant growth and 
development and the mechanisms which 
control plant responses and adaptations of 
these factors. 

زیادة وعى الطالب بأھمیة زراعة األنسجة لألھمیة  - ٣
التطبیقیة لزراعة األنسجة في اإلكثار التجاري للكثیر من 

  الحاصالت الزراعیة الھامة.

3- Raise student awareness about the 
application of plant tissue culture and 
micropropagation of economically 
important plant species. 

  4-Adapting students to the needs of the 
tissue culture industry and to enhance their 
career prospects. 

  5- Inspire students for research and 
development in plant tissue culture to 
activate their hidden potential, knowledge 
and skills. 

  



  فسیولوجیا المحاصیل) نتج ٣٠٩: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٠٩  رقم المقرر ورمزه:  فسیولوجیا المحاصیل  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+٢( ٣  الساعات المعتمدة:  السادس  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
البذور واإلنبات، العالقات المائیة، التغذیة المعدنیة، الطاقة 
والتمثیل الضوئي، النقل والتوزیع، النمو والتطور، نمو 
الجذور، النمو الخضري، اإلزھار واإلثمار، تحلیل النمو، 

  استخدام منظمات النمو في المحاصیل الزراعیة.

Seeds and seed germination. Water relations, 
mineral nutrition, energy and photosynthesis. 
Transport and partitioning, growth and 
development, root growth, vegetative growth, 
flowering and fruiting, growth analysis. Use of 
plant growth regulators in agricultural crops 
on some crops. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
دراسة العملیات الفسیولوجیة التي تحدث داخل  -١

  النبات
1- Study of physiological processes that occur 
inside the plant 

االلمام بمعرفة التأثیرات البیئیة على وظائف النبات  -٢
  الفسیولوجیة 

2- knowledge of the environmental impacts on 
plant physiological functions 

تطبیقات عملیة على أخذ القیاسات الفسیولوجیة  -٣
  للداللة على طبیعة نمو النبات

3- Practical applications to take physiological 
measurements to indicate the nature of plant 
growth 

معرفة قدرة النبات على التأقلم للظروف البیئیة الغیر  -٤
  مناسبة

4- Know the plant's ability to adapt to 
environmental conditions unfavorable 

ت طرق تحسین وترشید استھالك میاه الري تح -٥
  الظروف المحلیة

5- Ways to improve and rationalize the 
consumption of irrigation water under local 
conditions 

  



  عرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)مخرجات التعلیم: (الفھم والم
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

 Understanding of physiological processes -1  فھم العملیات الفسیولوجیة التي تحدث في النبات -١
that occur in the plant 

فھم االستجابات الفسیولوجیة للعوامل المحیطة  -٢
  نباتبال

2- Understanding the physiological 
responses of the factors surrounding the 
plant 

معرفة أضرار نقص االحتیاجات المائیة والسمادیة  -٣
  على النبات

  وطرق معالجتھا

 3- Understanding of damages  that caused 
by Lack of water requirements and fertilizer 
on the plant and methods of treatment 

معرفة تقدیر االحتیاجات المائیة للنباتات وطرق  -٤
  ترشید االستھالك المائي

4- Knowledge of Estimate the water 
requirements of plants and ways of 
rationalizing water consumption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



  أسس تربیة النبات) نتج ٣١٠: (مختصر توصیف المقرر
  

رقم المقرر   أسس تربیة النبات  اسم المقرر:
  ورمزه:

  نتج ٣١٠

المتطلب السابق 
  للمقرر:

لغة تدریس   نتج ٢٠٦
  المقرر:

  انجلیزي -عربي

الساعات   السادس  مستوى المقرر:
  المعتمدة:

  ) ساعة١+١( ٢

 
  

 Module Description  وصف المقرر:
ت، التكاثر وعالقتھ بطرق تربیة مقدمة في علم تربیة النبا

النبات، العقم وعدم التوافق الذاتي، العالقة بین علوم الوراثة 
والخلیة وتربیة النبات، وراثة الصفات الوصفیة والكمیة، 
التلقیح الذاتي ولخلطي، الطفرات واستخداماتھا في تحسین 
النباتات، تكوین العشائر األساسیة للتربیة، طرق تربیة 

التلقیح،  خلطیھطرق تربیة النباتات  - ذاتیة التلقیح النباتات
تربیة النبات لتحمل اإلجھادات البیئیة والحیویة، استخدام 

  التقنیة الحیویة في تربیة النباتات.

Introduction to plant breeding of plant 
breeding. Reproduction systems in 
cultivated plants in relation to plant 
breeding methods. Relationships between 
genetics and cytology sciences with plant 
breeding. Genetic basis of simple and 
quantitative inheritance. Effect of self and 
cross pollination. Mutation and mutation 
breeding, structure of base populations. 
Breeding methods for self pollinated species. 
Breeding methods for cross pollinated 
species. Breeding for environmental and 
biotic stresses. Application of biotechnology 
methods in plant breeding. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
تعریف الطالب بمفھوم علم تربیة النبات و العلوم  -١

و طرق التربیة التقلیدیة للمحاصیل ذاتیة التلقیح  بھالمرتبطة 
  التلقیح التربیة بالطفرات  خلیطةو طرق تربیة المحاصیل 

1- Introduce the concept of plant breeding 
and associated sciences , methods of 
conventional breeding for self and cross 
pollinated crops and mutation breeding 

  
الحدیثة في تربیة النباتات و الني تشمل  االتجاھاتمعرفة  -٢

  الدالئل الجزیئیة و زراعة األنسجة و الھندسة الوراثیة
2- Enhancing awareness on recent trends in 
plant breeding and including molecular 
markers , tissue culture and genetic 
engineering Applications  

  Clarify the concept of molecular breeding -3  توضیح مفھوم التربیة الجزیئیة -٣
 الخلیطةمعرفة كیفیة التحكم في تلقیح النباتات الذاتیة و  -٤

  لیھا اختیار طریقة التربیةو األسس الوراثیة التي یبني ع
4- Know how to control the self-pollination 
and cross pollination,  genetic basis of 
selection of proper breeding methods   

 Enhancing awareness of varietal and seed -5  تعریف الطالب بمراحل إنتاج وإكثار األصناف النباتیة. -٥
production 



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

توضیح مفھوم تربیة النبات وكیفیة التحكم في تلقیح 
   والخلیطة النباتات الذاتیة 

Clarify the concept of plant breeding and 
how to control the self  and cross pollinated 
crops 

األسس الوراثیة التي یبني علیھا اختیار طریقة 
  التربیة

Genetic basis of selection of proper breeding 
methods 

في تربیة  تقنیة الحیویةتطبیقات ال علىاالطالع 
  النبات

Access to applications of biotechnology in 
plant breeding 

 The concept of molecular breeding  فھوم التربیة الجزیئیةم
القدرة علي استخدام الشبكة العنكبوتیة الستخراج 

  البحوث و المعلومات الحدیثة في مجال تربیة النبات
The student's ability to use the Web to 
extract information and research in the field 
of modern plant breeding 

قدرة الطالب علي حساب مكونات التباین الوراثي 
  وقوة الھجین والبیئي والتكرار الجیني

The student's ability to estimate the 
components of genetic variation, gene 
frequency and heterosis 

في عمل  وكیفیة استخدامھالربط بین محتوي المقرر 
    زراعیة صغیرةمشروعات 

The link between course content and how to 
use it in establishing small agricultural 
projects 

  
  



  إنتاج الفاكھة) نتج ٣٢١: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٢١  رقم المقرر ورمزه:  إنتاج الفاكھة  اسم المقرر:
  یزيانجل -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  السابع  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
التوزیع الجغرافي، اإلنتاج والمساحة،  ،الموطن األصلي

االحتیاجات القیمة الغذائیة والصحیة للثمار، الوصف النباتي، 
التربة والمناخ"، التلقیح وعقد الثمار، طرق  البیئیة "

، الريكاثر، األصول، العملیات الزراعیة "إنشاء البستان، الت
التسمید، التقلیم، الجمع والتخزین، األصناف، اآلفات 

لكل نوع فاكھة على ، المرضیة والحشریة وطرق مكافحتھا
  حدة.

Domicile of origin, geographical 
distribution, production and area, 
nutritional value and health benefits of 
fruits, description of vegetation, 
environmental requirements, soil and 
climate, pollination and fruit set, 
propagation methods, rootstock, 
agricultural management, orchard 
establishment, irrigation, fertilization, 
pruning, harvesting and storage, varieties, 
pests and diseases control, for each  species 
of fruit individually. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
االقتصادیة والغذائیة واالجتماعیة تعریف الطالب األھمیة  -١

  الفاكھة ألشجار
1-Improve students’ knowledge about fruit 
trees importance (commercial economical 
and nuteritional 

تعریف الطالب على أھم االنواع واالصناف من أشجار  -٢
  التي تنمو تحت ظروف المملكة الفاكھة

2-Interduce student to the important 
species and varieties of fruit trees which 
grown under Saudi Arabia conditions 

إكساب الطالب المھارات والممارسات المطلوبة إلدارة  -٣
  بساتین الفاكھة

3- Give the student the skills and 
practices required to manage orchards 

تعریف الطالب على متطلبات أشجار الفاكھة التي تساعد  -٤
  على النمو واإلنتاج

4-Teaching student the requirements of 
fruit trees which improve growth and 
production 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  ض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:یفتر

 Learn the most important types of -1  معرفة أھم أنواع وأشجار الفاكھة والتفریق بینھا - ١
fruit trees and differentiating 

 Learn the nature of the fruit trees growth -2  معرفة طبیعة نمو انواع الفاكھة ومتطلباتھا البیئیة  - ٢
and environmental requirements 

تحدید عملیات خدمة أشجار الفاكھة وطرق ومواعید  - ٣
  إجرائھا

3- Identify procedures and timing of 
agriculture practices of fruit trees 

 Management and preparation of fruit tree-4  إدارة و إعداد برامج خدمة اشجار الفاكھة - ٤
service programs 

  
  



 إنتاج النخیل والتمور) نتج ٣٢٤: (مختصر توصیف المقرر
  

 نتج ٣٢٤ رقم المقرر ورمزه: إنتاج النخیل والتمور اسم المقرر:
 انجلیزي -عربي لغة تدریس المقرر: نتج ٢٠١ المتطلب السابق للمقرر:

 ) ساعة٠+٢( ٢ الساعات المعتمدة: الثامن مستوى المقرر:
  
 

 Module Description وصف المقرر:
الموطن األصلي للنخیل، اإلنتاج والمساحة، القیمة الغذائیة 
والصحیة للثمار، الوصف النباتي، التلقیح وتكوین الثمار، 
الظروف البیئیة المناسبة، طرق التكاثر، "إنشاء البستان، 

، التقلیم، الخف، األصناف الھامة النامیة في الري، التسمید
الثمار.   جمع وتخزین وتداولطرق   .ناطق المملكة المختلفةم

 .أھم اآلفات واألمراض التي تصیب نخیل التمر

Origin of date palm.  Production and area. 
Nutritional value and health benefits of 
fruits. Growth habits. Pollination and fruit 
development. Appropriate environmental 
conditions. Propagation methods. Orchard 
establishment. Cultural practices 
(Irrigation, fertilization, pruning and fruit 
thinning). Important cultivars grown in the 
different regions of the Kingdom. 
Harvesting, storage and handling methods 
of fruit. Pests and diseases control. 

  
  

 Module Aims أھداف المقرر:
 الناحیةنخیل التمر من  بأھمیةتوعیة الطالب  - ١

كمصدر للدخل. والتسویقیة االقتصادیة  
1- Student awareness of the importance of date 
palm economically and marketing as a source of 
income. 

ادة لزی اكساب الدارسین المھارات الفنیھ االزم اجرائھا- ٢
التمور الثمار ألشجارالمحصول وتحسین جودة   

2 - Acquisition of students the technical skills of 
conducting crisis to increase yield and improve 
fruit quality of trees dates  

 فھم الدارسین معلومات عن طرق اكثار النخیل سواء- ٣
األنسجةراعة بالطرق التقلیدیھ اوعن طریق ز  

3- Understanding learners information on 
propagation methods both traditional methods 
of Palm or by tissue culture 

 یرھاوتأثالتركیز علي اھمیة انتخاب ذكور نخیل التمر  - ٤
 علي المحصول وجودة الثمار

4- Focus on the importance of the selection date 
palm males and their effects on yield and fruit 
quality 

اكساب الطالب المھارات قي تحدید میعاد الحصاد - ٥
 علي جودة للمحافظةاالمثل واھم المعامالت بعد الحصاد 

 الثمار حتي استھالكھا. 

5- Give students skills in determining optimal 
harvest time and  most post-harvest treatments 
to maintain quality fruits until consumption. 



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

اكل تحسین القدرة على التفكیر، تحلیل ووضع حلول للمش -١
إنتاج النخیلالمرتبطة بمختلف عملیات   

1- Improving the ability to think, analysis and 
develop solutions to problems associated with 
the various operations of date palm production 

فھم مختلف عملیات إنتاج النخیل -٢  2- Understanding the various operations of date 
palm production  

ج زیادة الوعي وفھم مفاھیم وأسالیب مراقبة الجودة في إنتا -٣
ھائيوتصنیع نخیل التمور وكیفیة تحسین نوعیة المنتج الن  

3- Increasing awareness and understanding 
concepts and methods of quality control for the 
production and manufacture of date palm and 
how to enhance the quality of the end product       

) سيال جن -(جنسي لإلكثارتقیم وتحلیل اداء وسائل مختلفة  -٤
 والعملیات الزراعیة الخاصة في مجال نخیل التمر

4- Evaluation and analyzing the performance of 
different methods of propagation (sexual, 
asexual) and special agricultural practices in 
date palm field. 

وتداولھا. التمور في انتاج اإلجراءات المستخدمة انتقاد -٥  5- Criticize procedures used in the production of 
dates and it’s handled 

على شبكة اإلنترنت المواد استخدام -٦  6- Use of material on the web 

  
  
  



  ار)إنتاج الخض( نتج ٣٣١: قررمختصر توصیف الم
  

  نتج ٣٣١  رقم المقرر ورمزه:  إنتاج الخضر  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  السابع  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
 –میتھا االقتصادیة والغذائیة مقدمة عن محاصیل الخضر وأھ

العوامل البیئیة وتأثیرھا على  –دورة الخضر –تقسیم الخضر 
عملیات الزراعة  –طرق التكاثر –نمو وإنتاج نباتات الخضر 

  دراسة أھم محاصیل الخضر بالمملكة. –والخدمة 

Introduction to vegetable crops, economical 
and nutritional importance of vegetables. 
Classification of vegetables. Vegetable crops 
rotation. Environmental factors influencing 
vegetable growth and development. 
Propagation methods. Cultural and 
maintenance practices. Study of important 
vegetable crops in the Kingdom. 

  
  

  Module Aims  رر:أھداف المق
تعریف الطالب بوضع محاصیل الخضر بین  -١

المحاصیل االقتصادیة األخرى وأھمیتھا االقتصادیة 
  والغذائیة والطبیة

1- Vegetable status among other 
economic crops and their economical, 
nutritional and medicinal importance. 

ة المؤثرة علي نمو یلم الطالب بالظروف البیئی -٢
  وإنتاجیة وجودة محاصیل الخضر في المناطق المختلفة

2- Know the influencing environmental 
factors on vegetable growth, production 
and quality under different conditions. 

التعرف علي الظروف المثلي إلنتاج أھم محاصیل  -٣
  الخضر بالمملكة

3- Optimum conditions for production of 
most important vegetables in kingdom. 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة أھم المعلومات المرتبطة بعملیات زراعة وإنتاج  - ١
متنوعة.محاصیل الخضر ال  

1- To know important information related 
with planting, production of various 
vegetable crops. 

باتات معرفة االحتیاجات البیئیة المختلفة والمناسبة لن - ٢
 الخضر.

2- To be familiar with the different 
environmental requirements, and suitable 
for vegetable development. 

التعرف على أھم أنواع محاصیل الخضر تحت ظروف  - ٣
 المملكة.

3- Knowing the most important vegetable 
species grown successfully in kingdom. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  إنتاج المحاصیل الحقلیة) نتج ٣٤٠: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٤٠  رقم المقرر ورمزه:  اصیل الحقلیةإنتاج المح  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+٢( ٣  الساعات المعتمدة:  اختیاري لغیر طالب التخصص  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
وب، مقدمة، تقسیم بأھم المحاصیل الحقلیة (محاصیل الحب

محاصیل البقول، محاصیل األلیاف، محاصیل الزیت، 
محاصیل السكر)، األھمیة االقتصادیة، المنشأ والتاریخ، 
الوصف النباتي، االحتیاجات البیئیة والعملیات الزراعیة، 

  عالمات النضج والحصاد واآلفات الزراعیة.

Field crops production systems covering 
important crops such as cereals, legumes, 
fiber, oil and sugar crops in relation to: 
environmental requirements, cultural 
practices and important cultivars. Yield 
harvest and crop quality requirements. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
العربیة  یدرس الطالب أھم المحاصیل الحقلیة في المملكة -١

  السعودیة والعالم.
1  - To teach the student the important field 
crop grown in Saudi Arabia  and world. 

2  یدرس الطالب مناطق نشؤ محاصیل الحقل. -٢  - To teach the student the original regions 
of the field crops. 

-  3  .صیل الحقلیتعلم الطالب األھمیة االقتصادیة لمحا -٣  The economical importance of the field 
crops. 

یدرس الطالب الظروف البیئیة  واألصناف لمحاصیل  -٤
 .الحقل

4   - To clarify to the student  the 
environmental condition of the field crops. 

یدرس الطالب العملیات والمعامالت الزراعیة والحصاد  -٥
  راض لمحاصیل الحقلواألم

5  - To clarify to the student the agricultural 
practice, treatments and harvest for each 
field crops. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

ھذا المقرر یدرس أھم محاصیل الحقل ( الحبوب ، البقول  -١
، األلیاف ، الزیت و محاصیل السكر.) من حیث األھمیة 

االقتصادیة واھم الظروف البیئیة ، وطرق اإلنتاج ، العملیات 
الزراعیة ، أھم األصناف ، والحصاد ، المكافحة ومقاومة 

  األمراض.

1- The course teaches the important field 
crops (Cereals, Legumes,  Fiber, Oil and 
Sugar crops) in relation to: economic 
,importance, environmental requirements , 
production methods, cultural practices , 
important cultivars crop, harvest, and crop 
quality requirements. 



  محاصیل الحقل) نتج ٣٤٢: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٤٢  رقم المقرر ورمزه:  محاصیل الحقل  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  المستوى الخامس   مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
حاصیل الحقلیة (محاصیل الحبوب، مقدمة، تقسیم ألھم الم

محاصیل البقول، محاصیل األلیاف، محاصیل الزیت، 
محاصیل السكر)، األھمیة االقتصادیة، المنشأ والتاریخ، 
الوصف النباتي، االحتیاجات البیئیة والعملیات الزراعیة، 

  عالمات النضج والحصاد واآلفات الزراعیة.

Introductory course on field crop 
production covering cereals, legumes, fiber, 
oil and sugar crops in relation to: world 
distribution, economic importance, 
environmental requirements, cultural 
practices and crop quality requirements. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
الحقلیة في المملكة العربیة یدرس الطالب أھم المحاصیل  - ١

  السعودیة والعالم.
1-To teach the student the important field 
crop grown in Saudi Arabia  and world 

 To teach the student the original regions-2  یدرس الطالب مناطق نشؤ محاصیل الحقل. - ٢
of the field crops. 

 The economical importance of the field- 3  .االقتصادیة لمحاصیل الحقل یتعلم الطالب األھمیة - ٣
crops. 

یدرس الطالب الظروف البیئیة  واألصناف لمحاصیل  - ٤
  الحقل.

4  - To clarify to the student  the 
environmental condition of the field crops. 

یة والحصاد یدرس الطالب العملیات والمعامالت الزراع - ٥
  .واألمراض لمحاصیل الحقل

5  - To clarify to the student the agricultural 
practice, treatments and harvest for each 
field crops. 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

ھذا المقرر یدرس أھم محاصیل الحقل ( الحبوب ، البقول ، 
األلیاف ، الزیت و محاصیل السكر.) من حیث األھمیة 

االقتصادیة واھم الظروف البیئیة ، وطرق اإلنتاج ، العملیات 
الزراعیة ، أھم األصناف ، والحصاد ، المكافحة ومقاومة 

  األمراض.

The course teaches the important field crops 
(Cereals, Legumes,  Fiber, Oil and Sugar 
crops) in relation to: economic ,importance, 
environmental requirements , production 
methods, cultural practices , important 
cultivars crop, harvest, and crop quality 
requirements. 

  
  



  الحشائش ومكافحتھا) نتج ٣٤٧: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٤٧  رقم المقرر ورمزه:  الحشائش ومكافحتھا  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٤٧  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  السادس  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
وأھمیتھا في البیئة الزراعیة، طرق  مقدمھ. تعریف الحشائش

تقسیم الحشائش، وسائل االنتشار، التنافس وعناصره، 
استخدام الدورات الزراعیة، أسس وطرق مكافحة الحشائش 
(المكافحة الطبیعیة، الحیویة، الكیماویة)، األھمیة التطبیقیة 
لمبیدات الحشائش، أنواع مبیدات الحشائش، برامج مكافحة 

یدات في بعض المحاصیل الحقلیة البستانیة الحشائش بالمب
الھامة بالمملكة، أثر متبقیات المبیدات على المحاصیل 

  المتعاقبة وطرق تجنبھا.

Introduction. Weed classification, dispersal 
and competition. Weed control: naturally, 
biologically and chemically. Principles, 
methods, and applied importance of 
herbicides with concern to applied 
protection programs of field crops. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
تعریف الطالب بأھمیة الحشائش النامیة في المملكة   - ١

  العربیة السعودیة.
1- To teach the student the importance of 
weeds grown in Saudi Arabia. 

تعریف الطالب بالتصنیف العام للحشائش، وانتشارھا،  - ٢
  وسماتھا، ومنافستھا للمحاصیل النامیة معھا.

2- To teach the student the general 
classification, dispersal, characteristics and 
competition with field crops. 

 :تعریف الطالب بـ  - ٣
 ئش.( أ ) أسس مكافحة الحشا

(ب) الطرق واألھمیة التطبیقیة لمبیدات الحشائش ذات 
العالقة  بالبرامج الوقایة لمحاصیل الحقل في المملكة العربیة 

  السعودیة.

3- To clarify to the student the following 
items:- 
a) The principles of weed protection. 

b) The methods and applied importance of 
herbicides with concern to the applied 
protection programs of field crops in Saudi 
Arabia. 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

یدرس المقرر الشكل الظاھري والتصنیف لنباتات  - ١
شائش، جمع البذور وإنباتھا لبعض الحشائش المحلیة الح

  المشھورة، خصوبة وحیویة البذور.

1- The course teaches the morphology 
and classification of weed plants. Collecting 
and germinating seeds of some common 
local weeds. Weed Seeds fertility 
and viability  Herbicides groups, 
commercial and scientific names, 
applications, hazards and precautions 

  
  



  إنتاج محاصیل األعالف) نتج ٣٤٨: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٤٨  رقم المقرر ورمزه:  إنتاج محاصیل األعالف  اسم المقرر:
  یزيانجل -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
الخصائص الرئیسة لمحاصیل  - أھمیة محاصیل األعالف 

األعالف و االحتیاجات البیئیة وأثرھا على اإلنتاج، العملیات 
الزراعیة ، استغالل محاصیل األعالف (الرعي المباشر، 

دریس، إنتاج السیالج)، مخالیط األعالف، أھم إنتاج ال
  محاصیل األعالف بالمملكة وقیمتھا الغذائیة.

Importance of forage crops. Forage crops 
characteristics. Ecological requirements and 
their effects on production. Agricultural 
practices. Forage management, direct 
grazing, hay and silage production, forage 
mixtures. The common forages in Saudi 
Arabia, and their nutritional value. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
تدریس الطالب أھمیة محاصیل األعالف المنزرعة في - ١

  المملكة العربیة السعودیة.
1- To teach the student the importance of 
forage crops grown in Saudi Arabia. 

 To teach the student the ecological- 2  تدریس الطالب المتطلبات البیئیة والمعامالت الزراعیة.- ٢
requirements and agricultural practices. 

 To teach the student the forage crop - 3  .تدریس الطالب إدارة محاصیل األعالف- ٣
management. 

 To teach the student how to improve the - 4  .تدریس الطالب كیفیة تحسین القیمة الغذائیة- ٤
nutritional value. 

 To teach the student the main forage - 5  .تدریس الطالب أھم محاصیل األعالف- ٥
crops. 

  



  والعملیة) مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

تعریف بأھمیة محاصیل األعالف في القطاع الزراعي  - ١
واستجابتھا للمعامالت الزراعیة المختلفة واثر ذلك على كمیة 

ونوعیة اإلنتاج إلى جانب استعراض ألھم المحاصیل 
  السعودیة.المستخدمة كأعالف في المملكة العربیة 

1- The course teach the main and 
importance of forage crops and the 
nutritional value. The environmental and 
physiological factors and the agricultural 
practices. 

  
  



  تشجیر المناطق الجافة) نتج ٣٥٢: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٥٢  رقم المقرر ورمزه:  لجافةتشجیر المناطق ا  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نبت ١٠٢  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
تعریف وعرض للمناطق المعرضة للتصحر، مشاكل التشجیر 

الجافة، أنظمة وأغراض التشجیر،  في المناطق الجافة وشبھ
إنشاء مصدات الریاح، تشجیر الكثبان الرملیة (عام، تثبیت 
مؤقت، تثبیت دائم)، تشجیر الحدائق والمتنزھات، اختیار 

  األنواع الشجریة المناسبة، تقنیات اإلنبات، الصیانة.

Definitions and lands exposed to 
desertification, afforestation problems in 
arid and semi arid zones, windbreak 
establishment, afforestation of sand dunes 
(general review, temporary stabilization, 
permanent stabilization), ornamental and 
parks afforestation, planting techniques and 
maintenance. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
إعطاء فكرة عن المناطق الجافة ولتوضیح االختالف بین  - ١

  التشجیر والتحطیب
1- To give an idea about the Arid Zones 
environment, and to clarify the different 
between afforestation and desertification. 

  توسیع المعارف الطالبیة حول صفات االشجار وفوائدھا - ٢
شجیع على القراءة وتتبع مشاكل الغطاء الغابي و الت

  والتصحر

2- Improve students’ reading and analytical 
skills by encouraging them to read and 
chase the problems of Forest covers and 
desertification. 

تطویر الحس الفكري واالجتماعي لدى الطالب لفھم  - ٣
  بارزة في المجتمعمشاكل التشجیر ال

3- Introduce students to the intellectual and 
social issues relevant to an understanding 
the close problems that exist in their society 
about such subject. 

 Introduce students to a range of different -4  تعریف الطالب ببعض االنواع الشجریة واستخداماتھا - ٤
tree species and their application. 

تعلیم الطالب كیف یشارك في االفكار وكیفیة كتابة التقریر  - ٥
  الحقلي

5- Teach students how to share the ideas 
and how to write a field report. 

وصف تقنیات التشجیر وبالذات تطبیقاتھا في المناطق  - ٦
  الجافة

6- Describe the afforestation techniques and 
their applications, particularly in the arid 
areas. 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

 Ability to think carefully and analytically  القدرة على التفكیر والتحلیل بعنایة - 
القدرة على تحسین المعرفة عن االشجار النامیة 

  طبیعیاً والمستزرعة
Ability to improve knowledge and 
experience about the natural and cultivated 
trees. 

 Ability to discuss different critical  بوضوح المھمةالقدرة على مناقشة المواضیع 
approaches clearly 

القدرة على عمل االبحاث وتسخیر المعلومة في 
  خدمة خطط الغابات المستقبلیة

Ability to do research and to make use of 
information from their sources in support of 
future affprestation programmes   

  
  



  نباتات الزینة والزھور إنتاج) نتج ٣٧٢: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٧٢  رقم المقرر ورمزه:  إنتاج نباتات الزینة والزھور  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  السابع  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
ناطق المعرضة للتصحر، مشاكل التشجیر تعریف وعرض للم

في المناطق الجافة وشبھ الجافة، أنظمة وأغراض التشجیر، 
إنشاء مصدات الریاح، تشجیر الكثبان الرملیة (عام، تثبیت 
مؤقت، تثبیت دائم)، تشجیر الحدائق والمتنزھات، اختیار 

  األنواع الشجریة المناسبة، تقنیات اإلنبات، الصیانة.

Importance and benefits of ornamental 
plants. Different groups of ornamental 
plants and their landscape use (trees, palm 
and palm-like plants, shrubs, hedges, 
climbers and creepers, flowering herbaceous 
plants, cacti and succulent plants, aquatic 
and semi-aquatic plants, ground covers, 
aromatic and medicinal plants and indoor 
plants). Propagation of ornamental plants 
and factors affecting production. Cultural 
practices and maintenance. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 To know the importance and benefits of -1  تعریف الطالب بأھمیة  وفوائد نباتات الزینة والزھور. - ١

ornamental plants and flowers.  
إلمام الطالب باألنواع واألصناف المختلفة من نباتات  - ٢

الزینة والزھور التي تنمو بنجاح تحت الظروف البیئیة 
 .للمملكة

2- To be familiar with the various species 
and uses of ornamental plants and flowers 
in Saudi Arabia. 

دراسة المجامیع المختلفة لنباتات الزینة من حیث  - ٣
متطلبات إنتاجھا وزراعتھا وعملیات الخدمة والصیانة 

  الالزمة لھا واستخداماتھا التنسیقیة.

3- To study the different groups of 
ornamental plants, their production, 
culture, maintenance, and their landscape 
uses. 

دراسة أنواع زھور القطف االقتصادیة التي یمكن إنتاجھا  -٤
  ونموھا تحت الظروف البیئیة للمملكة.

4- To study the economical cut flower 
species produced and grown in Saudi 
Arabia. 

  



  نیة والعملیة)مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھ
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة المعلومات المتعلقة بعملیات زراعة وإنتاج  - ١
  وصیانة واستخدام نباتات الزینة والزھور.

1- To know information about the 
production and maintenance operations of 
ornamental plants and flowers. 

 والزھور المالئمالتعرف على أفضل أنواع  نباتات الزینة  - ٢
  نموھا للظروف البیئیة للمملكة.

2-  To get knowledge about the most suitable 
ornamental plants and flower species grown 
successfully in Saudi Arabia. 

ات الزینة فھم الطرق الحدیثة المستخدمة إلنتاج نبات -٣
  .والزھور

3- To understand the new methods used for 
the production of ornamental plants and 
flowers. 

اإللمام باالحتیاجات البیئیة والزراعیة واالستخدامات  - ٤
  التنسیقیة المختلفة لنباتات الزینة والزھور.

4- To be familiar with the environmental, 
agricultural requirements, and the various 
landscape uses of ornamental plants and 
flowers. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  المسطحات الخضراء) نتج ٣٧٣: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٧٣  رقم المقرر ورمزه:  المسطحات الخضراء  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  یس المقرر:لغة تدر  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
أھمیة نباتات الزینة وفوائدھا، المجامیع المختلفة لنباتات 
الزینة وأھمیتھا واستخداماتھا التنسیقیة (األشجار، النخیل 

جة، المتسلقات والمدادات، وأشباه النخیل، الشجیرات، األسی
النباتات العشبیة المزھرة، النباتات الشوكیة والعصاریة،  
النباتات المائیة ونصف المائیة، مغطیات التربة، نباتات 
التنسیق الداخلي)، إكثار نباتات الزینة والعوامل المؤثرة على 

  إنتاجھا، عملیات الخدمة و الصیانة الزراعیة.

Definition and importance of turf grasses, 
environmental, social, and landscaping 
benefits of turf grasses. Geographical 
distribution of turf grasses. Morphological 
properties of turf grasses. Evaluation of turf 
grasses quality, and environmental factors 
affecting  them. Growth and development of 
turf grasses, soil preparation and suitable 
soil for growth. Propagation and planting 
methods of turf grasses. Roots and factors 
determining their growth. Various species of 
warm and cool season turf grasses. Turf 
grass cultural, soil maintenance, practices 
(irrigation, fertilization, mowing, aeration 
and pest control). 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 To know the importance and benefits of-1  تعریف الطالب بأھمیة  وفوائد المسطحات الخضراء. - ١

turfgrasses. 
لمختلفة من المسطحات إلمام الطالب باألنواع واألصناف ا - ٢

  الخضراء التي تنمو بنجاح تحت الظروف البیئیة للمملكة.
2  - To be familiar with the various species 
and varieties of turfgrasses grown 
successfully in Saudi Arabia. 

دراسة الطرق المختلفة إلنتاج المسطحات الخضراء  - ٣
  واستخداماتھا التنسیقیة.

3  - To study the different methods for 
producing turfgrasses and their landscap 
uses. 

دراسة األنواع المختلفة من مسطحات المناطق الدافئة  - ٤
والباردة من حیث طرق تكاثرھا وزراعتھا واحتیاجاتھا 

  البیئیة والزراعیة وعملیات الخدمة والصیانة الالزمة لھا.

4  - To study the various species of warm and 
cool season turfgrasses, their propagation, 
planting methods, cultural practices and 
maintenance. 

  
  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

رفة المعلومات المتعلقة بزراعة وإنتاج وصیانة مع - ١
  المسطحات الخضراء.

1-To know information about turf grass 
culture, production and maintenance. 

من المسطحات  واألصنافللتعرف على أفضل األنواع  ٢
  الخضراء المالئم نموھا للظروف   البیئیة للمملكة.

2  - To get knowledge about the most suitable 
turf grass species and varieties grown in 
Saudi Arabia. 

اإللمام باالحتیاجات البیئیة والزراعیة واالستخدامات  - ٣
  المختلفة للمسطحات الخضراء.

3  - To be familiar with the environmental 
and agricultural requirements and various 
uses of turf grasses. 

  
  



  نباتات التنسیق الداخلي) نتج ٣٧٤: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٧٤  رقم المقرر ورمزه:  نباتات التنسیق الداخلي  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  لمقرر:وصف ا
أغراض التنسیق الداخلي، األنواع المختلفة للنباتات 
المستخدمة في المنازل واألماكن الداخلیة األخرى، الظروف 
البیئیة المالئمة التي یجب توافرھا لنمو ھذه النباتات (درجة 
الحرارة، الرطوبة، التھویة، اإلضاءة)، أنواع البیئات 

ة لنمو وتكاثر النباتات الداخلیة، طرق الزراعیة المستخدم
إكثار وإنتاج النباتات الداخلیة، المعامالت الزراعیة والرعایة 
الالزمة (الري، التسمید، التقلیم، مقاومة اآلفات) المشكالت 

  التي تتعرض لھا النباتات الداخلیة وكیفیة التغلب علیھا.

Interiorscaping uses, various indoor  plants 
and their uses for interior decoration at 
home and other indoor places. 
Environmental factors suitable for the 
growth of indoor plants (temperature, 
humidity, aeration, light). Types of soil 
media used for the growth and propagation 
of indoor plants. Cultural practices and 
maintenance (irrigation, fertilization, 
pruning, pest control). Problems facing 
indoor plants and suggested solutions for 
their overcome. 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

التعریف بأھمیة النباتات الداخلیة واستخداماتھا  - ١
  الداخلیة. 

1- To know the importance of indoor plants and 
their interior uses.   

اإللمام بأھم أنواع وأصناف النباتات الداخلیة،  - ٢
واحتیاجاتھا البیئیة والزراعیة، وطرق زراعتھا 

  وتكاثرھا وعملیات الصیانة الالزمة لھا. 

2-To be familiar with the most important species 
and varieties of the indoor plants, their 
environmental and agricultural requirements, 
methods of planting, propagation and 
maintenance.  

دراسة الظروف البیئیة المالئمة لنمو النباتات  - ٣
  الداخلیة داخل المباني، والمشاكل التي تواجھ نموھا.

3- To study the proper environmental conditions 
for the growth of indoor plants inside the 
buildings, and problems facing their growth. 

توضیح االستخدامات الداخلیة المالئمة لألنواع  - ٤
  المختلفة من النباتات الداخلیة.

4- To clarify the suitable interior uses of the 
various species of the indoor plants. 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة المعلومات المتعلقة باالحتیاجات البیئیة  - ١
  والزراعیة للنباتات الداخلیة.

1-  knowing the information related to the 
production of seedlings and nursery management. 

التعرف على األنواع النباتیة المھمة المستخدمة  - ٢
  في التنسیق الداخلي وطرق تكاثرھا.

2- Identification of the most important indoor 
plants used for interior design, and their 
propagation methods 

اكل التي تتعرض لھا اإللمام باألعراض والمش - ٣
  النباتات الداخلیة وطرق معالجتھا. 

3- Be familiar with symptoms and problems facing 
indoor plants and methods of their treatments. 

اختیار النباتات المناسبة للتنسیق الداخلي  - ٤
  واألماكن المالئمة لھا.

4- Selection of the suitable indoor plants for 
interior design and their proper locations. 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  تطبیقات عملیة للمحاصیل الحقلیة) نتج ٣٨٠: (ختصر توصیف المقررم
  

  نتج  ٣٨٠  رقم المقرر ورمزه:  تطبیقات عملیة للمحاصیل الحقلیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لمقرر:لغة تدریس ا  نتج ٣٤٢  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٢+٠( ٢  الساعات المعتمدة:  السادس  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
یعد الطالب لتنفیذ التطبیقات العملیة للمحاصیل الحقلیة في 
المزرعة التعلیمیة أو محطة األبحاث والتجارب الزراعیة 

فیذ بعض بدیراب وحقول الشركات الزراعیة ویقوم بتن
التجارب المعملیة في مختبرات القسم ویتدرب على استخدام 
األجھزة المعملیة وتنفیذ التحلیالت المعملیة المختلفة و یقدم 

  الطالب تقریراً شامالً في نھایة مدة التدریب.

Prepare students for practical field 
experience in field crops through field 
training in the collage experimental station 
and/or in Agricultural companies. The 
students conduct studies and acquires 
necessary skills in the field of plant 
production . Students are required to 
submit a comprehensive report at the end of 
the training period. 

  
  

  Module Aims  المقرر: أھداف
یقوم الطالب بتنفیذ التطبیقات العملیة للمحاصیل الحقلیة  -  ١

في المزرعة التعلیمیة أو محطة األبحاث والتجارب الزراعیة 
  بدیراب وحقول الشركات الزراعیة.

1  - To teach the prepare  students for 
practical field experience in field crops 
through field training in the collage 
experimental station and / or in agricultural 
companies. 

یقوم الطالب بتنفیذ بعض التجارب المعملیة في مختبرات  - ٢
  القسم.

2  - The students conduct studies and 
acquires necessary skills in the field of plant 
production . 

 Students are required to submit a-3  الطالب علي استخدام األجھزة المعملیة.یتدرب  - ٣
comprehensive report at the end of the 
training period. 

   یقوم الطالب بتنفیذ التحلیالت المعملیة المختلفة. - ٤
   
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  الطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:یفترض ب

ھذا المقرر یقدم بلورة وتطبیق ما تعلمھ الطالب من  - ١
مفاھیم علمیة خالل دراستھ الجامعیة واكتساب الخبرة 

  المیدانیة في مجال المحاصیل الحقلیة.

1- The course teaches the important 
practical field experience in field  crops. 

  
  



  تطبیقات عملیة للمحاصیل البستانیة) نتج ٣٨١: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٣٨١  رقم المقرر ورمزه:  تطبیقات عملیة للمحاصیل البستانیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٧٢نتج+  ٣٣١نتج+  ٣٢١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٢+٠( ٢  اعات المعتمدة:الس  السابع  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
یعد الطالب لتنفیذ التطبیقات العملیة للمحاصیل البستانیة في 

 والتجارب الزراعیةالمزرعة التعلیمیة أو محطة األبحاث 
التجارب  وتنفیذ بعضبدیراب وحقول الشركات الزراعیة 
على استخدام األجھزة  المعملیة في مختبرات القسم والتدریب

 ویقدم الطالبالمعملیة وتنفیذ التحلیالت المعملیة المختلفة 
  تقریراً شامالً في نھایة مدة التدریب.

Prepare students for practical field 
experience in horticultural crops through 
field training in the collage experimental 
station and/or in Agricultural companies. 
The students conduct studies and acquires 
necessary skills in the field of horticultural 
Production. Students are required to submit 
a comprehensive report at the end of the 
training period. 

  
  

 Module Aims  أھداف المقرر:
 .Study the basics of various horticultural crops -1  سیات المحاصیل البستانیة المختلفة. دراسة أسا - ١
 Implementation of the practical applications of -2  تنفیذ التطبیقات العملیة للمحاصیل البستانیة. - ٢

horticultural crops. 
 Training in the horticultural laboratory -3  التدریب على التجارب المعملیة البستانیة. - ٣

experiments. 
التدریب على العملیات الفنیة الزراعیة للمحاصیل  - ٤

  البستانیة.
3- Training on the technical operations of the 
agricultural crops  horticultural. 

  



  )مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

 Learning of germination -1  تعلم اإلنبات  - ١
 Learning of factors affecting germination -2  معرفة العوامل التي تؤثر على اإلنبات - ٢
 Learning  of vegetable propagation and-3  معرفة التكاثر الخضري وأغراضھ  - ٣

objectives 
 Learning of methods of vegetable propagation -4  معرفة طرق التكاثر الخضري - ٤
 Learning of cuttings, grafting and layering -5  معرفة العقل والتطعیم والترقید   - ٥
 Learning of off-shoots, suckers, corms and -6  معرفة الفسائل والسرطانات و الكورمات والدرنات - ٦

tubers 
   Harvesting, Handling and storing of -7  جمع الحاصالت البستانیة وإعدادھا وتخزینھا - ٧

horticultural crops                                                                                                          
  



  التعلیم التعاوني) نتج ٤٠٠: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج  ٤٠٠  رقم المقرر ورمزه:  التعاوني  علیمالت  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٨١نتج ،  ٣٨٠  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١٢+٠( ١٢  الساعات المعتمدة:  السابع  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
تدریب حقلي تعاوني في إحدى الشركات الزراعیة 
یتفرغ فیھ الطالب لمدة فصل دراسي كامل مع فصل 

  الصیف الذي یسبقھ أو یلیھ.

Cooperative field training in an agricultural 
company during the whole semester plus a 
summer before or after the semester in 
which the student is registering. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 To be prepared for agricultural -1  تھیئة الطالب للحیاة المھنیة عند التخرج. -١

professional life through cooperative 
training 

تطویر مھارات االتصال لدى الطالب من خالل  -٢
  التدریب إلى جانب المھنیین في الحقل.

2- To develop communication skills through 
working with professionals in the field 

 To be familiar with writing -3  تھیئة الطالب لكتابة التقاریر عن مھام یكلف بھا. -٣
comprehensive report on assigned tasks 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

علوم  جوانبفھم وممارسة العملیات الزراعیة في كافة  -١
  اإلنتاج النباتي.

1- To be familiar with crop cultural 
practices for all branches of department 

 To be familiar with crop management -2  إدارة زراعة المحصوالت الزراعیة - ٢
and maintenance 

 To be familiar with various harvesting -3  فھم وتطبیق أسالیب حصاد المحصوالت الزراعیة. - ٣
methods  

كتابة التقاریر الفنیة عن المھمات  القدرة على - ٤
  المكلف بھا.

4- To be familiar with writing reports on 
assigned tasks 

  



  فسیولوجیا ما بعد الحصاد) نتج ٤٠١: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٠١  رقم المقرر ورمزه:  فسیولوجیا ما بعد الحصاد  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  غة تدریس المقرر:ل  نبت ١٠٢  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
  

 Module Description  وصف المقرر:
الخصائص التشریحیة والكیماویة والفسیولوجیة للحاصالت 
البستانیة وعالقتھا بالجمع والتداول والتخزین. التغیرات 

في الثمار قبل وبعد  الفسیولوجیة والكیماویة التي تحدث
اكتمال النمو ونضج الثمار، أنواع الجودة والعوامل   .الجمع

 .تنفس الثمار وأھمیتھ ، اإلیثلین وتطبیقاتھ  المؤثرة علیھا.
إعداد  .الطرق المختلفة لجمع وتعبئة وتخزین وتداول الثمار

  المحاصیل البستانیة للتصدیر والتخزین.

The horticultural crops anatomical, chemical 
and physiological features in relation to 
harvesting, handling, and storage.  The fruit 
physiochemical changes during pre and post-
harvest. fruit maturity and  ripening, the 
quality kinds and the factors effective to 
them. Fruit respiration and its importance, 
ethylene and its applications. The different 
methods of harvesting, packing, handling 
and storage of the fruit. The preparation of 
horticultural crops for the export and 
storage. 

  
  Module Aims    أھداف المقرر:

تجاریة المستخدمة في تداول التعرف على الممارسات ال - ١
الحاصالت البستانیة بعد الحصاد  وتأثیرھا على التغیرات 

الطبیعیة والكیمیائیة التي تحدث في المنتجات البستانیة بعد 
  القطف.

1- To familiarize students with the 
commercial practices used in postharvest 
handling of horticultural crops and their 
effect on specific physicochemical changes 
which occur in harvested products. 

دراسة العوامل المرتبطة بالفقد الكمي والنوعي   - ٢
للمنتجات البستانیة بعد الحصاد ، بما في ذلك التغیرات 

الفسیولوجیة والتركیبیة والطبیعیة التي تحدث في المنتجات 
  النضج والتدھور.البستانیة أثناء 

2- To study factors related to quantitative 
and qualitative losses of horticultural 
commodities after harvest, including 
physiological considerations as well as 
compositional and physical changes 
occurring during maturation and 
deterioration. 

دراسة الممارسات التجاریة للحصاد ، والتداول  - ٣
والتخزین والتسویق للمنتجات البستانیة وعالقتھا  

  باالحتیاجات السلعیة واستجاباتھا للممارسات التجاریة.

3- To study commercial procedures of 
harvesting, handling, storage, and 
marketing horticultural  in relation to 
commodity requirements and responses and 
study the storage practices that keep fruit 
fresh longer. 

الحفاظ على المحاصیل البستانیة الطازجة من التلف  - ٤
  وفھم الظروف التي تؤثر في صالحیتھا وجودتھا.

4- to give students the theory of preservation 
of fresh horticultural crops and an 
understanding of conditions affecting shelf-
life and quality. 

  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

لمختلفة . فھم فسیولوجیا وبیولوجیا المنتجات البستانیة ا١
  بعد الحصاد.

١  . To review the current status of 
knowledge about postharvest physiology 
and t biology of horticultural crops. 

. دراسة النظم المختلفة المستخدمة حالیآ في تداول ٢
  الحاصالت البستانیة ما بعد الحصاد والعمل علي تحدیثھا.

٢. To study the postharvest handling 
systems currently used for these 
commodities as well as possible alternatives. 

. التعرف على المشاكل المرتبطة بتداول الحاصالت ٣
البستانیة بعد الحصاد وطرق تخزینھا ومناقشة مستقبل 

  االحتیاجات البحثیة من أجل حل ھذه المشاكل.

3. To identify problems associated with 
postharvest handling and storage of fruit 
and nut crops and discuss future research 
needs for solving these problems. 

. تحدید التقنیات المستخدمة في األغراض التجاریة للحفاظ ٤
 إلىعلى جودة المنتجات البستانیة الطازجة من الحصاد 

  من قبل المنتجین والمستھلكین. تخدامھاالس االستھالك

4-To demonstrate the application to specific 
commodities of some of the techniques used 
commercially to maintain quality of fresh 
horticultural commodities between harvest 
and use by consumers. 

  



  الزراعة العضویة) نتج ٤٠٢: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٠٢  رقم المقرر ورمزه:  الزراعة العضویة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٣١نتج +  ٤٠٢  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  الثالث  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
 - مفھوم الزراعة العضویة –ة العضویة مقدمة عن الزراع

الوضع الراھن للزراعة العضویة  - أھداف الزراعة العضویة 
اإلنتاج  –تطور الزراعة العضویة في المملكة  –في العالم 

خطوات التحول إلى  –النباتي تحت نظم الزراعة العضویة 
التسجیل واالعتماد للمزارع وللمنتجات  –المزارع العضویة 

الزراعة  –المكافحة الحیویة  –التسمید العضوي  –الزراعیة 
معاییر الجودة في الزراعة  –العضویة في البیوت المحمیة 

  العضویة  

Introduction to organic farming- 
Conception of organic farming - Objectives 
of organic farming- Recent world status of 
organic farming-Progress of organic 
farming in the Kingdom. Plant production 
under organic farming systems. Steps of 
converting to organic farming. Registration 
and certifying for farms and products. 
Organic fertilization. Biological control. 
Organic farming in greenhouses. Quality 
standards of organic farming. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
تعریف الطالب علي كیفیة التحسین و المحافظة علي  -١

  النظام الزراعي والبیئي. 
1- Improvement and keeping on 
agricultural and environmental system 

التعرف علي الوضع الحالي للزراعة العضویة علي  -٢
  لعالم والبلدان العربیة.مستوي ا

2- Recent position of organic farming 
worldwide.  

اإللمام بكیفیة التحول من الزراعة التقلیدیة للزراعة  -٣
  العضویة

3- How to convert from traditional to 
organic farming 

دراسة الممارسات الزراعیة (التسمید والمكافحة الحیویة  - ٤
  ) للمنتجات العضویة للحصول علي منتج آمن.و التسویق

4- To be familiar with cultural practices 
(fertilization, biological control and 
marketing) for organic products to get 
safety food. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  لب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:یفترض بالطا

معرفة ومناقشة المواضیع المرتبطة بالزراعات  - ١
العضویة المكشوفة وتحت المحمیات وكیفیة 

  التحسین والحصول علي منتج آمن.

1- The students will be able to know 
and discuss subjects related to 
organic farming under open field and 
greenhouses as well as how to 
improve such products to get safety 
food.  

اإلدارة والتطویر المستمر للمزارع العضویة، مع  - ٢
  كیفیة االستغالل األمثل لھا.

2- Continues management and 
development of organic with their 
ideal utilizations. 

ب علي مناقشة وتحلیل إنتاجیّة مقدرة الطال - ٣
المزارع العضویة تحت أنواع األراضي المتاحة 

لمحاصیل الخضر المختلفة وعمل برامج التسمید 
  والمكافحة الحیویة والمناسبة لتك المحاصیل.

3- Student will be able to discuss and 
analyze productivity of organic 
farming under available soils for 
various vegetable crops with apply 
suitable fertilizer management and 
biological control for these crops. 

التعرف على المشاكل المرتبطة بإنتاج المزارع  - ٤
العضویة وإیجاد طرق للتغلب علیھا ومناقشة 
  االحتیاجات البحثیة من أجل حل تلك المشاكل.

4- Know the problems related with 
organic farming production and how 
to overcome such problems.  

  



  الزراعة المحمیة) نتج ٤٠٣: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٠٣  رقم المقرر ورمزه:  الزراعة المحمیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  الثامن  لمقرر:مستوى ا
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
أھمیة وفوائد الزراعة المحمیة، طرق الحمایة المختلفة 
للمزروعات ، أنواع البیوت المحمیة، التحكم في العوامل 
البیئیة المالئمة داخل البیوت المحمیة ( الحرارة، الرطوبة، 

)، أنظمة الزراعة داخل البیوت المحمیة، اإلضاءة الصناعیة
العملیات الزراعیة داخل البیوت المحمیة، إنتاج الشتالت ، 
اإلنتاج التجاري  ألھم محاصیل الزینة والخضر  في البیوت 

  المحمیة.

Importance of protected cultivation. 
Different types of crop protection. Types of 
greenhouses. Controlling environmental 
factors inside the greenhouses (temperature, 
humidity, and artificial light). Growing 
system in the greenhouses. Agricultural 
practices in the greenhouses. Transplant 
production. Commercial production of 
vegetable and ornamental crops in the 
greenhouses. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
تعریف الطالب علي كیفیة التحسین و اإلنتاجیة  -١

  الزراعیة تحت ظروف المحمیات. 
1- Improvement and production under 
greenhouses conditions 

التعرف علي الوضع الحالي للزراعة المحمیة علي  -٢
  عربیة.مستوي العالم والبلدان ال

2- Recent position of protected agriculture 
worldwide.  

اإللمام بكیفیة التحول من الزراعة التقلیدیة إلي  -٣
  الزراعة المحمیة لتحقیق التنمیة المستدامة

3- How to convert from traditional to 
greenhouses and to get sustainable 
development. 

  



  یم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)مخرجات التعل
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

معرفة ومناقشة المواضیع المرتبطة بالزراعات  - ١
  المحمیة.

1. The students will be able to know 
and discuss subjects related to 
greenhouses. 

تطویر المستمر للمزارع المحمیة، و اإلدارة وال - ٢
  االستغالل األمثل لھا.

2. Continues management and 
development of protected agriculture 
and their ideal utilizations. 

التعرف على المشاكل المرتبطة بإنتاجیة  - ٣
محاصیل الخضر تحت المحمیات وإیجاد طرق 

جات البحثیة من أجل للتغلب علیھا ومناقشة االحتیا
  حل تلك المشاكل.

3. Know the problems related with 
greenhouses production and how to 
overcome such problems.  

  



  أسس التجارب الحقلیة) نتج ٤٠٤: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٠٤  رقم المقرر ورمزه:  أسس التجارب الحقلیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٢٠١  للمقرر:المتطلب السابق 
  ) ساعة١+٢( ٣  الساعات المعتمدة:  الثامن  مستوى المقرر:

 
  

 Module Description  وصف المقرر:
عناصر التجربة، أنواع التجارب الزراعیة، تصمیم التجارب 
الحقلیة، التجارب العشوائیة البسیطة، التجارب العاملیة، أخذ 

ن القطع التجریبیة، إدخال البیانات اإلحصائیة، العینات م
  تحلیل التباین، عرض البیانات.

Nature of flowering pollination and fruit 
formation. Factors affecting seed Elements 
of experiments. Types of Agricultural 
experiments. Field experimental designs: 
Simple randomized designs, Factorial 
experiments. Sampling within experimental 
units. Data collections, Data analysis and 
results illustration. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
  بـ: یھدف ھذا المقرر لتعریف الطالب

 عناصر التجربة، .١
 أنواع التجارب الزراعیة، .٢
ائیة ارب العشوتصمیم التجارب الحقلیة، التج .٣

 البسیطة، التجارب العاملیة،
 طرق أخذ العینات من القطع التجریبیة، .٤
 إدخال البیانات اإلحصائیة، تحلیل التباین، .٥
  طرق عرض البیانات .٦

This course will provide the student with: 
 Elements of experiments 
 Principles of experimental designs 
 Types of Agricultural experiments  
 Preparation for field experimental 
 Simple randomized designs 
 Factorial experiments 
 Data collections 
 Data analysis and results illustration 

  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  أن یكون قادراً على: یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر

 To be familiar with principles of experimental -1  مطلع على أساسیات تصمیم التجارب - ١
design 

 To be familiar with types of agricultural -2  التعرف على أنواع التجارب الزراعیة - ٢
experiments 

 To know how to Conducting field experiments -3  طرق تنفیذ التجارب الحقلیة   - ٣

 To know how to collect data -4  أخذ البیانات - ٣

 To know how to do analysis of variance -5  تحلیل التباین - ٥

  



  تطبیقات التقنیة الحیویة النباتیة) نتج ٤٠٥: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٠٥  مقرر ورمزه:رقم ال  تطبیقات التقنیة الحیویة النباتیة  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٧٢نتج+  ٣٣١نتج+  ٣٢١  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٢+٠( ٢  الساعات المعتمدة:  الثامن  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
األحماض النوویة، البروتینات، عزل األحماض النوویة، 

الترحیل الكھربي لألحماض النوویة عزل البروتینات، 
 Southern and Northernوالبروتینات، 
hybridization تقنیة تفاعل البلمرة المتسلسل ،PCR ،

، الدالئل الجزیئیة Sequencingتقنیة تحلیل الشفرة الوراثیة 
)، RAPD, AFLP,SCAR ,SSR, SNPوتطبیقاتھا (

، قواعد  Recombinant DNA Technologyتقنیات
 GMO ،Inبیانات الوراثیة، التحویر الوراثي في النبات: ال

Vitro Mutagenesis,  ،TILLING.  

Nucleic Acids, Amino Acids, Nucleic Acid 
Isolation, Protein Isolation, Gel 
Electrophoresis, Hybridization Techniques, 
PCR Technology, Sequencing, Molecular 
markers (RAPD, AFLP, ACAR, SSR, SNP) 
and their applications. Recombinant DNA 
Technology, Gene Bank and public data 
bases search and tools. Plant transformation 
(GMO, Invetro- mutagenesis).  TILLING. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 Introducing the genetic material and-1  التعریف بالمادة الوراثیة و اھمیتھا -١

its significance 
توطین التقنیة الحیویة النباتیة و تدریب الطالب  -٢

  علیھا
2- Plant biotechnology adoption through  
training of students on the technology  

 Introducing the students to the-3  تعریف الطالب بالدالئل الجزیئیة و تطبیقاتھا  -٣
molecular markers and its applications 

األلمام بالتحویر الوراثي في النبات و احداث  -٤
  الطفرات الموجھة 

4-Genetic engineering principals in 
plants and in vitro mutagenesis  

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  طالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:یفترض بال

 Better knowledge on basics of Genetics-1  األلمام باألسس العامة لعلم الوراثة  -١
  Scientific basis of plant biotechnology -2  االلمام باالسسس العلمیة للتقنیة الحیویة النباتیة  -٢
ئیة في تحسین معرفة تطبیقات الدالئل الجزی - ٣

  النبات
3-Awareness of applications of molecular 
markers in plant improvement  

استخدام مفھوم الوراثة التقلیدیة والجزیئیة في  -٤
تحسین النبات وانتاج االصناف النباتیة ذات الصفات 

  المرغوبھ

4-Utilization mendlian and molecular 
genetics in plant improvement 

استخدام المؤشرات الجزیئیة في دراسة التنوع  - ٥
البیولوجي  والكشف عن الجینات ذات االھمیة في  

  تحمل النبات للظروف البیئیة القاسیة

5-Utilization of molecular markers in 
characterization of biodiversity and gene 
tagging and mapping for unfavorable 
environmental conditions  

فھم التطور الحاصل في مجال الھندسة الوراثیة  - ٦
والتحویر الجیني و المواضیع المتعلقة بھذا 

الخصوص من حیث الفوائد والمحاذیر والقضایا 
  االخالقیة المرتبطة

6-Understanding genetic engineering 
concepts  and related issues including 
benefit and concerns in addition to 
esthetic issues  

  



 إنتاج وفحص التقاوي) نتج ٤٠٩: (مختصر توصیف المقرر
  

 نتج ٤٠٩ رقم المقرر ورمزه: إنتاج وفحص التقاوي اسم المقرر:
 انجلیزي -عربي لغة تدریس المقرر: نتج ٢٠١ المتطلب السابق للمقرر:

 ) ساعة١+١( ٢ الساعات المعتمدة: اختیاري مستوى المقرر:
  
 

 Module Description وصف المقرر:
طبیعة التزھیر والتلقیح وعقد الثمار، العوامل المؤثرة على 
إنتاج التقاوي، متطلبات إنتاج التقاوي، درجات التقاوي، 
اعتماد وتصدیق التقاوي، إنتاج التقاوي الھجین، أعداد 

ارات التقاوي، التخزین والعوامل المؤثرة على الحیویة، اختب
الجودة في التقاوي، المعاییر الدولیة لتقاوي المحاصیل 

 الحقلیة وتقاوي محاصیل الخضر.

Nature of flowering pollination and fruit 
formation. Factors affecting seed 
production. Seed production requirements. 
Stages of seed production, Hybrid seed 
production. Seed processing. Seed treatment 
and seed storage. Seed certification, Seed 
standards. Factors effecting viability.  Tests 
of seed quality. 

  
  

  Module Aims أھداف المقرر:
 General principles of seed-1  التعرف على األسس العامة إلنتاج التقاوي - ١

production. 

لتعرف على طرق أخذ العینات واختبارات ا - ٢
  البدور

2- Seed sampling and seed testing 
procedures. 

 Conditions and standers of seed-3  التقاوي عتماداوشروط ومعاییر إنتاج  - ٣
certification. 

وانین المنظمة إلنتاج التعرف على األنظمة والق - ٤
  .  ياوقوتداول الت

4-Laws and regulations controlling seed 
production and tread. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

 To be familiar with principles of seed -1 مطلع على أساسیات إنتاج البذور
production 

 To be familiar with seed sampling and-2 أخذ و فحص العینات. اإلطالع على آلیة - ١
seed testing procedures. 

 To be familiar with Conditions and-3 على شروط ومعاییر اعتماد البذورالتعرف  - ٢
standers of seed certification 

لمنظمة على األنظمة و التشریعات االتعرف  - ٣
 إلنتاج و تداول البذور

4-To be familiar with laws and 
regulations controlling seed production 
and tread. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
  تربیة المحاصیل) نتج ٤١٠: (مختصر توصیف المقرر

  
  نتج ٤١٠  رقم المقرر ورمزه:  تربیة المحاصیل   اسم المقرر:

  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٤٢  المتطلب السابق للمقرر:
  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:

 
  

 Module Description  وصف المقرر:
دراسة تربیة وتحسین المحاصیل الحقلیة و البستانیة  الھامة 
في المملكة من حیث: أھداف التربیة، المصادر الوراثیة، 

  قییم األصناف.وطرق التربیة و طرق ت

Study of crop improvement and breeding of 
field and horticultural crops covering 
breeding objectives, genetic resources, 
breeding methodologies and variety testing. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
 .Introduction to crop improvement -1  مقدمة في تحسین المحاصیل الحقلیة. - ١

تربیة محاصیل الحبوب (القمح، الشعیر، الذرة الصفراء  - ٢
  و الذرة الرفیعة).

2- Breading cereal crops. 

 .Breeding food legumes and oil crops-3  تربیة محاصیل البقولیة و الزیتیة. - ٣

 .Breeding forage crops-4  تربیة محاصیل األعالف - ٤

محاصیل الخضر (العائلة القرعیة، العائلة  تربیة - ٥
  الباذنجانیة)

5-Breeding vegetable crops. 

 Introduction to breading of-6  مقدمة في تربیة نباتات الزینة - ٦
ornamental plants. 

 .Introduction to breeding fruit trees-7  مقدمة في تربیة أشجار الفاكھة - ٧

  



  الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)مخرجات التعلیم: (
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

 To be familiar with methods of crop -1  طرق تحسین المحاصیل معرفة -١
improvement 

 Familiar with breading of cereal crops -2  تربیة محاصیل الحبوبطرق  معرفة - ٢
 Familiar with breeding of food legumes -3  تربیة محاصیل البقولیة و الزیتیةطرق  معرفة - ٣

and oil crops. 
 .Familiar with breeding of forage crops -4  طرق تربیة محاصیل األعالف معرفة - ٤
 .Familiar with breeding of vegetable crops -5  طرق تربیة محاصیل الخضر معرفة - ٥
 Familiar with breeding of ornamental -6  مقدمة في تربیة نباتات الزینةمعرفة  - ٦

plants. 
 .Familiar with breeding of fruit trees -7  مقدمة في تربیة أشجار الفاكھة - ٧
  



  فسیولوجیا أشجار الفاكھة) نتج ٤٢١: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٢١  رقم المقرر ورمزه:  ھةفسیولوجیا أشجار الفاك  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نبت ١٠٢  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
  

 Module Description  وصف المقرر:
النمو والتطور، التمثیل الضوئي والتنفس. تأثیر العوامل 

قد الثمار، تأثیر نوع األصل المستخدم البیئیة على اإلزھار وع
على نمو أشجار الفاكھة. منظمات النمو النباتیة وتطبیقاتھا 
في أنتاج الفاكھة، تأثیر التسمید  والتوازن الغذائي والمائي 

  على النمو واإلثمار.

The growth and the development, the 
photosynthesis and the respiration. The 
effect of the environmental factors on the 
flowers and fruit set , the effect of the 
rootstock on the growth of fruit trees. The 
plant growth regulators and their 
applications in the production of fruit trees, 
the effect of fertilization, the nutritional 
condition and water balance on the growth 
and the fruiting. 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

دراسة أنماط استجابة أشجار الفاكھة للضغوط الخارجیة  -١ 
المختلفة، واستراتیجیات مقاومتھا وعملیات التأقلم و التكیف 

  ؛ وآثارھا على إنتاجیة وانتشار أشجار الفاكھة.

1-To study  patterns of response to stress; 
resistance strategies, acclimation processes, 
adaptation processes; effects on productivity 
and distribution of fruit trees. 

تقیم الحالة الغذائیة ألشجار الفاكھة ، وتوضیح آلیات  - ٢ 
یان امتصاص ونقل العناصر الغذائیة خالل الغشاء البالزمي، ب

أعراض النقص والسمیة ؛ االختالف بین أشجار الفاكھة في 
االحتیاجات الغذائیة وبرامج التسمید ،وتأثیر العوامل البیئیة 

  علي یسر العناصر الغذائیة.

2-To evolution and scope of fruit trees 
nutrition; essential elements; mechanisms of 
absorption and membrane transporters; 
translocation and allocation processes; 
mineral metabolism; deficiencies and 
toxicities; variation in fruit trees nutrition; 
applications to management and 
understanding ecological effects of nutrient 
availability or deficiency. 

الفسیولوجیة والكیموحیویة التي تحدث  دراسة العملیات -  ٣
داخل الخالیا واألنسجة ، ومعالجة اآلثار المترتبة على 
الظروف البیئیة في ھذه العملیات. الموضوعات التي یتناولھا 

، العالقات المائیة النمو اإلزھار: التمثیل الضوئي ،التقلیم ، 
  والغذائیة والھرمونیة ألشجار الفاكھة.

3-To study the physiological processes in 
plants, spanning the biochemical, cellular, 
tissue, organ and whole plant levels of 
organization and addressing the effects of 
environmental conditions on these 
processes. Topics covered: photosynthesis, 
water relations, plant nutrition, pruning, 
growth, flowering, assimilate partitioning, 
and growth regulation. 

  
  
  
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

ر استعراض الوضع الراھن لفسیولوجیا وبیولوجیا أشجا - ١
  الفاكھة المختلفة.

1- Review the current issues of 
physiological and biological issues of 
different fruit trees. 

یحصل الّطلبة على المعرفة األساسیّة المشتركة بنتائج  - ٢
البحوث الجدیدة لعلم األحیاء األشجار، إدارة البستان و 

  حمایة أشجار الفاكھة.

2-Students will obtain basic knowledge 
combined with newest research results of 
trees biology, orchard management and 
fruit trees protection. 

ّلوا و  - ٣ عند انتھاء المقرر، سیكون الّطلبة قادرون أن یحل
یحاكوا إنتاجیّة أشجار الفاكھة، وأن یتعرفوا أنواع التّربة 

الفاكھة المختلفة وعمل برامج التسمید  المناسبة ألشجار
المختلفة والمناسبة ألشجار الفاكھة، فھم نظم التربیة 

والتقلیم الخاصة بأشجار الفاكھة المختلفة،  عمل القرار 
ّقة.  المتعل

التعرف على المشاكل المرتبطة بتغذیة أشجار الفاكھة وإیجاد 
أجل حل طرق للتغلب علیھا ومناقشة  االحتیاجات البحثیة من 

  ھذه المشاكل.

3- On completion of the course, students will 
be able to analyse and simulate productivity 
of fruit tree; evaluate soil interaction with 
fertilization management; apply fertilizers 
,training and pruning trees in different 
management systems; evaluate physiological 
parameters of orchard; choose methods for 
qualitative plant material; make decisions 
related with fruit trees propagation, pest 
and disease control. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ھادزراعة المحاصیل الحقلیة تحت اإلج) نتج ٤٤٦: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٤٦  رقم المقرر ورمزه:  زراعة المحاصیل الحقلیة تحت اإلجھاد  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٠٩  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة٠+٢( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
یتعرض لھا  لمختلفة والتيادراسة اإلجھادات البیئیة 

المحصول خالل نموه وتأثیراتھا الضارة. مدى تأثیر تلك 
اإلجھادات على الوظائف الفسیولوجیة وبالتالي التأثیر 
النھائي على إنتاجیة المحصول. دراسة قدرة النبات على 
مقاومة تلك اإلجھادات عن طریق معرفة آلیات المقاومة 

ول والتقلیل من األضرار المختلفة وبالتالي حمایة المحص
  لإلجھاد.الناتجة من تعرضھ 

Study environmental stresses that are facing 
plant growth under our local environment.  
The effect of these stresses on physiological 
process and hence on crop productivity.  
Study of the ability of plant to resist these 
stresses through different mechanisms that 
can help plants to survive and grow under 
these stresses. 

  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
اإللمام بمعرفة معظم وأھم االجھادات البیئیة التي تؤثر  - ١

  في نمو النباتات تحت ظروفنا المحلیة.
1- To develop an understanding of the most 
important environmental stresses that 
affecting  plant growth under our local 
conditions 

التي یجب أن   یجیةتاالستراالتوضیح للطلبة أسس  - ٢
تستخدم للتغلب على ھذه االجھادات  التي قد تحد من التطور 

  الزراعي  للمملكة العربیة السعودیة.

2- To clarify for students the basic strategies 
that can be used to overcome these limiting 
stresses that facing agricultural 
development in Saudi Arabia 

دراسة آلیات المقاومة التي یظھرھا النبات للتغلب على  - ٣
لتلك  ھذه العوامل المجھدة للنبات وما مدى استجابة النباتات

  الظروف المجھدة.

3- To let the students understanding of the 
different mechanisms can be used by plant 
to tolerance these factors and how plant 
responses to these stresses 

وأنواع االجھادات البیئیة التي  التوضیح للطلبة مصادر - ٤
نت اجھادات حیویة أو غیر یتعرض لھا النبات سواء كا

حیویة وأي ھذه األنواع أكثر ضررا وتأثیرا على إنتاج 
  المحاصیل الزراعیة.

4- To clarify for the student both kind of 
environmental stresses, Biotic and Abiotic 
Stress and which of them are the most 
effecting plants growth under our local area 



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

تحدید االجھادات البیئیة التي تؤثر في نمو النباتات  - ١
  وكیفیة استجابة النبات لتلك العوامل.

1- Assessment of environmental stresses that 
affecting  plant growth and  how the plants 
response to these factors 

فھم ومعرفة آلیات المقاومة التي یستخدمھا النبات لتحمل  - ٢
  تلك الظروف البیئیة القاسیة.

2- Understanding of different Plant 
mechanisms  that can be used by crop to 
resistance environmental stresses 

القدرة على تحسین إنتاجیة المحاصیل الزراعیة  تحت  - ٣
  ظروف االجھاد

3- The ability to improve the productivity of 
agricultural crops under conditions of stress 

  



  )تنسیق الحدائق والمتنزھات( نتج ٤٧٦: مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٧٦  رقم المقرر ورمزه:  لمتنزھاتتنسیق الحدائق وا  اسم المقرر:
  انجلیزي - عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٧٢  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  اختیاري  مستوى المقرر:
  

 Module Description  وصف المقرر:
طرز التصامیم  - التطور التاریخي لتنسیق الحدائق

 -تنسیق الحدائق أساسیات -السائدة للحدائق
 -المكونات البنائیة والنباتیة للحدائق والمنتزھات

االستخدامات  - العوامل المؤثرة على مكونات الحدیقة
دور الحدائق  - والوظائف التنسیقیة للنباتات

 -أنواع الحدائق والمنتزھات - والمنتزھات في البیئة
الخصائص  -الحدیقة السعودیة وممیزاتھا

أھم الحدائق  - نشاء المنتزھاتوالمواصفات العامة إل
  العامة والمنتزھات الوطنیة بالمملكة.

Historical development of garden landscape. 
Common styles of garden design – 
Principles of landscape design. 
Constructional components and plant 
materials of gardens and parks. Factors 
influencing garden components.  Landscape 
uses and functions of plants. Environmental 
impacts of gardens and parks. Types of 
gardens and parks. The Saudi garden and 
its features. General characteristics and 
features for establishing parks. Public 
gardens and national parks in Saudi Arabia. 

  
  Module Aims  أھداف المقرر:

تعریف الطالب بعلم وفن وأسس وطرز تصمیم وتنسیق  -١ 
  المواقع والحدائق والمتنزھات.

 1- To introduce to the knowledge, art, 
fundamental and styles of landscape design 
and gardening. 

لحدائق والمنتزھات ومكوناتھا التعرف على أنواع ا - ٢
  وعناصرھا البنائیة والنباتیة المختلفة.

2- To be familiar with different types of 
gardens and parks, their various plant and 
constructional constitutes and elements. 

اإللمام بتوظیف المكونات النباتیة والبنائیة واستخداماتھا  - ٣
سیقیة المختلفة، والتوزیع الصحیح لھا في الحدیقة أو التن

  الموقع .

3- To understand the landscape uses of the 
plant and constructional materials, and 
their correct distributions in sites and 
gardens. 

تدریب الطالب على عمل التصامیم والمخططات المختلفة  - ٤
نزلیة والعامة والمنتزھات، وكیفیة إدارتھا للحدائق الم

  وصیانتھا وتطویرھا المستدام واالستغالل األمثل لھا.

4- To train students on planning different 
landscape designs of home and public 
gardens and parks, and understanding their 
sustainable management, maintenance, 
development, and their perfect exploitation. 

زیارة بعض الحدائق والمنتزھات والتعرف على نظم  - ٥
تخطیطھا، وأھم مكوناتھا وخصائصھا وممیزاتھا وعیوبھا، 

  وأھم المشاكل التي تواجھھا وحلولھا.

5- To visit some public gardens and parks 
and understand their style systems, 
characteristics, positive and negative 
features and problems and solutions. 

التأكید على أھمیة ودور الحدائق والمنتزھات في حمایة  - ٦
البیئة وتقلیل ظواھر التلوث البیئي والمحافظة على التوازن 

  الطبیعي للبیئة.

6- To acknowledge the importance of 
gardens and parks in environmental 
protection, and limitation of the various 
ecological contamination phenomena. 

  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

قة بعملیات المشاركة ومناقشة المواضیع المختلفة المتعل - ١
  البستنة وتصمیم وتنسیق حدائق ومنتزھات المدن واألریاف.

1-  The students will be able to participate and 
discuss subjects related to ornamental and 
landscape horticulture and design of urban and 
rural gardens and parks. 

المختلفة للحدائق، واإلشراف عمل التصامیم والتنسیقات  - ٢
  على عملیات اإلنشاء و التنفیذ.

2-  Landscape designing, gardening and 
supervising processes of establishing and 
implementing of a garden plan. 

القدرة على استغالل وتطویر المواقع والفراغات  - ٣
  المساحیة والمناطق الطبیعیة.

3-  Ability to exploit and develop sites, spaces and 
natural areas. 

التوظیف التنسیقي للمكونات النباتیة والبنائیة، والتوزیع  - ٤
  الصحیح لھا في الحدیقة.

4- Landscape uses of plant and constructed 
materials and elements of gardens and their 
accurate distributions in sites. 

القدرة على التحلیل والتصور اإلبداعي والخیالي لتصامیم  - ٥
جدیدة للحدائق،  ومعالجة مشاكل التصمیم والتنسیق، ووضع 

  الحلول والمقترحات المناسبة.

5- Aptitude to analyze, create and imagine new 
garden designs and solve obstacles facing 
designing and planning gardens. 

اإلدارة والتنمیة والتطویر المستدام للحدائق والمنتزھات  - ٦
  والمواقع الطبیعیة األخرى، واالستغالل األمثل لھا.

6-  Sustainable management and development of 
gardens and parks and other natural areas and 
their ideal utilizations. 

  



  مشروع التخرج) نتج ٤٩٨: (مختصر توصیف المقرر
  

  نتج ٤٩٨  رقم المقرر ورمزه:  مشروع التخرج  اسم المقرر:
  انجلیزي -عربي  لغة تدریس المقرر:  نتج ٣٨١نتج +  ٣٨٠  المتطلب السابق للمقرر:

  ) ساعة١+١( ٢  الساعات المعتمدة:  الثامن  مستوى المقرر:
 
  

 Module Description  وصف المقرر:
 An applied study in plant production  علوم اإلنتاج النباتي. مجالدراسة تطبیقیة في 

sciences. 
  
  

  Module Aims  أھداف المقرر:
یقوم الطالب بتنفیذ التطبیقات العملیة للمحاصیل الحقلیة  -  ١

في المزرعة التعلیمیة أو محطة األبحاث والتجارب الزراعیة 
  بدیراب وحقول الشركات الزراعیة.

1  - To teach the prepare  students for 
practical field experience in field crops 
through field training in the collage 
experimental station and / or in agricultural 
companies. 

یقوم الطالب بتنفیذ بعض التجارب المعملیة في مختبرات  - ٢
  القسم.

2  - The students conduct studies and 
acquires necessary skills in the field of plant 
production . 

 Students are required to submit a-3  یتدرب الطالب علي استخدام األجھزة المعملیة. - ٣
comprehensive report at the end of the 
training period. 

   فة.یقوم الطالب بتنفیذ التحلیالت المعملیة المختل - ٤
  



  مخرجات التعلیم: (الفھم والمعرفة والمھارات الذھنیة والعملیة)
  یفترض بالطالب بعد دراستھ لھذا المقرر أن یكون قادراً على:

ھذا المقرر یقدم بلورة وتطبیق ما تعلمھ الطالب من  - ١
مفاھیم علمیة خالل دراستھ الجامعیة واكتساب الخبرة 

  لیة.المیدانیة في مجال المحاصیل الحق

1- The course teaches the important 
practical field experience in field crops. 

معرفة المعلومات المتعلقة بزراعة وإنتاج وصیانة  - ٢
وكذلك التعرف على  المسطحات الخضراء ونباتات الزینة.

أفضل األنواع واألصناف المالئمة نموھا للظروف البیئیة 
  للمملكة.

2- To know information about turfgrass   
and ornamental plants culture, production 
and maintenance. Also, to get knowledge 
about the most suitable species and varieties 
grown in Saudi Arabia. 

تعریف الطالب بأھمیة الغابات والمراعي ومنتجاتھا  - ٣
   والوقایة منھا. والعوامل المھددة للغابات

3- Understanding the important of forests 
and ranges, their types and products. Also, 
to know factors threaten forests and ranges 
and protection. 

  
  

 


