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٢

  كلیة علوم األغذیة والزراعة
                                               قسم اإلنتاج النباتي     

  
   : ـــةمقدم

منذ  (كلیة الزراعة سابقًا) الزراعةعلوم األغذیة و  یعتبر قسم اإلنتاج النباتي أحد أقسام كلیة       
م). ویختص القسم بتدریس العلوم الزراعیة في مجاالت المحاصیل ١٩٦٥(هـ ١٣٨٥نشائها عام إ

التي تهدف إلى رفع  الحقلیة والبستانیة والمراعى والغابات، كما یقوم بإجراء البحوث التطبیقیة
الكفاءة اإلنتاجیة للمحاصیل الزراعیة المختلفة واستنباط أصناف حدیثة ذات نوعیة جیدة وٕانتاجیة 

  . العربیة والسعودیة عالیة تتالءم مع الظروف البیئیة للمملكة
 تخصصات رئیسة هي:  ةوقد كان القسم یضم ثالث

       Crop Science ـ تخصص المحاصیل ١
     Horticultureلبساتین ـ تخصص ا ٢
  Range Science  & Forestryتخصص  المراعى والغابات   – ٣

وتم مؤخرًا ضمن الخطة الدراسیة الجدیدة لكلیة علوم األغذیة والزراعة دمج التخصصات 
   .واحد بمسمى ( اإلنتاج النباتي )الثالثة في تخصص 

اج النباتي بكلیة علوم األغذیة والزراعة  بدأ برنامج الماجستیر في العلوم الزراعیة بقسم اإلنت
) عام  وهو من أوائل برامج الدراسات العلیا التي بدأت  ،م )١٩٨٠(  هـ١٤٠٠(كلیة الزراعة سابقًا

شمل البرنامج تخصصین هما: ماجستیر العلوم (المحاصیل الحقلیة) وماجستیر قد و  .بالكلیة
رنامج  بإضافة تخصص ماجستیر العلوم هـ تم تطویر الب١٤١٥العلوم (البساتین). وفي عام 

 ةثالث حالیا شمل البرنامجوی .اراتمس ةتفرع تخصص البساتین إلى ثالث ، كما(المراعي والغابات)
  تخصصات هي:   

  .المحاصیل الحقلیة .١
   .)نباتات الزینة –الخضر  –البساتین (مسار: الفاكهة  .٢
  المراعي والغابات. .٣

 الثانيسم حتى نهایة الفصل الدراسي وقد تخرج من برنامج الماجستیر بالق
) ٦٣هـ (١٤٣٠/١٤٣١ ومن ضمن التطویر المقترح لبرنامج الماجستیر بالقسم تقدیم  .طالبًا

برنامج ماجستیر العلوم في البساتین بثالثة مسارات هي:  الفاكهة، الخضر، نباتات الزینة 
  وتنسیق المواقع.

  

  M. Sc. in Horticultureفي البساتین   :  ماجستیر العلوم الدرجة اسم
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٣

  أهداف البرنامج:
  یهدف البرنامج إلى:

 ،الخضـر  ،(الفاكهـة تأهیل باحثین وكوادر علمیة متخصصة في مجاالت العلـوم البسـتانیة .١
عمـل لمـا فیـه للمسـاهمة فـي بـرامج التنمیـة الزراعیـة وال الزینة وتنسـیق المواقـع) وذلـكنباتات 

  بالمملكة. تطور القطاع الزراعي
المحاصـــیل ركة فـــي إعـــداد الدراســـات واألبحـــاث المتعلقـــة بمشـــاكل ومعوقـــات إنتـــاج المشـــا .٢

  . ووضع الحلول المناسبة للتغلب علیها البستانیة
  .البساتینمواكبة المستجدات واالهتمامات العلمیة والبحثیة المتعلقة بمجاالت  .٣
یـة والمؤسسـات بین الجامعـة والقطاعـات الحكومفي المجاالت البستانیة دعم أوجه التعاون  .٤

   .الخاصة ذات العالقة

  القبول والتسجیل: شروط
الئحــة الدراســات العلیــا مــن شــروط القبــول المــادة الخامســة عشــر مــن  مراعــاة مــا ورد فــي  - ١

  في الجامعات السعودیة.والتسجیل 
(اإلنتـاج النبــاتي أو أن یكـون المتقـدم حاصـًال علـى درجـة البكـالوریوس فـي العلـوم الزراعیـة  - ٢

ــــة حصــــول الم –البســــاتین  –: المحاصــــیل تهأحــــد تخصصــــا راعــــي والغابــــات) . وفــــي حال
و العلــوم أخــرى األ علــى درجــة البكــالوریوس فــي أحــد تخصصــات العلــوم الزراعیــة  المتقــدم

یعادلهـا مـن الجامعـات والكلیـات األخـرى، فإنـه  المماثلة لها مـن جامعـة الملـك سـعود أو مـا
ددها القســم وبحــد أقصــى ال یتجـــاوز التــي یحــمــن المقــررات التكمیلیـــة  یشــترط دراســة عــدد
 ووفقًا لما ورد في المادة الثامنة عشرة من الئحة الدراسات العلیا. ثالثة فصول دراسیة

نجــم (لغـــة إنجلیزیـــة) فــي المســـتوى الدراســـي األول وال یـــدخل  ٠٥٥یــدرس الطالـــب مقـــرر   - ٣
جـة ال تقـل عـن ضمن الوحدات الدراسیة المحتسـبة، ویسـتثنى مـن ذلـك الحاصـلون علـى در 

أو الحاصـــلون علـــى درجـــة البكـــالوریوس مـــن جامعـــة  TOFELدرجـــة فـــي اختبـــار  ٥٠٠
  فیها اللغة اإلنجلیزیة. سغیر عربیة لغة التدری

 . وفقًا لإلجراء الذي یحدده القسمأن یجتاز المتقدم المقابلة الشخصیة  - ٤

  

  متطلبات الحصول علي الدرجة:
 من مقررات الماجستیر موزعة كالتالي: ألقلعلى ا وحدة دراسیة ٢٩أن یجتاز الطالب  -أ

 وحدة دراسیة إجباریة  ١٨ 

 وحدة دراسیة اختیاریة ١١ 

  إتمام رسالة الماجستیر بنجاح  - ب
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٤

   مسارات البرنامج: 
  المسارات التالیة:  العلوم في البساتین  ماجستیر برنامجیشمل 
 Pomologyالفاكهة  - ١

 Vegetable Cropsالخضر  - ٢

     Ornamental Plants & Landscape Horticultureالمواقع الزینة وتنسیق  نباتات - ٣

  الهیكل العام للبرنامج:
    :وحدة دراسیة إضافة إلى الرسالة ٢٩المطلوبة  الوحداتعدد 
  عدد الوحدات    وعددها المقرراتنوع   رقم المقرر     

  ١٨  مقررات اجباریة ٨  --- 

  ١١  مقررات اختیاریة ٦-٥  --- 

  --  الرسالة   جتن ٦٠٠

  ٢٩    المجموع 
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٥

  المقررات الدراسیة
  الفاكهة، الخضر، نباتات الزینة وتنسیق المواقع) :مساراتالعلوم في البساتین ( برنامج ماجستیر

  المقررات اإلجباریة: - ١
  )١+٢( ٣  متقدم   –فسیولوجیا المحاصیل   نتج   ٥٠٠
  )١+٢( ٣      تقنیات التجارب الحقلیة    نتج ٥٠٧
  )١+٢( ٣  التقنیات البستانیة في البیوت المحمیة   نتج   ٥١٠
  )١+٠( ١  تقنیات معملیة               نتج   ٥٩١
  )٠+١( ١  مناقشات        نتج   ٥٩٥
  )٠+١( ١  طرق وأسالیب البحث العلمي      زرع   ٥٠١
  )١+٢( ٣  خصوبة التربة والتسمید           عتم    ٥٣٢
  )١+٢( ٣  زراعیةتصمیم وتحلیل التجارب ال  قصر ٥١٨

  
      

   المقررات االختیاریة العامة: -٢
  )٠+٢( ٢  اإلجهادات البیئیة  فسیولوجیا  نتج   ٥٠١
  )٠+٢( ٢  عالقة الماء بإنتاجیة المحاصیل                نتج   ٥٠٢
  )١+١( ٢  اإلكثار الدقیق                                نتج   ٥٠٣
  )٠+٢( ٢    م                       متقد –إنتاج التقاوي   نتج   ٥٠٤
  )١+١( ٢  التقنیة الحیویة الزراعیة                       نتج   ٥٠٥
  )٠+٢( ٢  األصول الوراثیة النباتیة                       نتج   ٥٠٦
  )١+١( ٢  االستخدامات البستانیة لمنظمات النمو                نتج   ٥١١
  )١+١( ٢  متقدم    - ن المحاصیل البستانیةتداول وتخزی  نتج   ٥١٢
  )٠+٢( ٢    الزراعة بدون تربة                           نتج   ٥١٣
  )٠+٢( ٢        متقدم           - تربیة المحاصیل البستانیة   نتج   ٥١٤
  )١+١( ٢  تصنیف النباتات الزهریة المتقدم              نبت ٥٢١
  )١+٢( ٣                               تغذیة النبات    عتم   ٥٤٣
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٦

  المقررات االختیاریة في المسار: - ٣
  مسار الفاكهة  )١(

  )٠+٢(  ٢  الفواكه مستدیمة الخضرة     نتج ٥٢٠
  )٠+٢(  ٢ الفواكه متساقطة األوراق                       نتج ٥٢١
  )٠+٢(  ٢  إكثار أشجار الفاكهة                         نتج   ٥٢٢
  )٠+٢(  ٢ متقدم                -إنتاج النخیل والتمور  نتج   ٥٢٣
  )٠+٢(  ٢ فواكه المناطق الجافة وشبه الجافة            نتج   ٥٢٤
  )٠+٢(  ٢  فواكه المناطق االستوائیة وشبه االستوائیة    نتج   ٥٢٥
  )٠+٢ ( ٢  تربیة أشجار الفاكهة                        نتج   ٥٢٦
  )٠+٢(  ٢  دراسات خاصة        نتج    ٥٩٠

  الخضرمسار   )٢(

  )١+١( ٢  متقدم   -إنتاج محاصیل الخضر  نتج   ٥٣٠
  )١+١( ٢  إنتاج محاصیل العائلة القرعیة    نتج   ٥٣١
  )١+١( ٢  إنتاج محاصیل العائلة الباذنجانیة     نتج   ٥٣٢
  )١+١( ٢  الزراعة المحمیة لمحاصیل الخضر     نتج   ٥٣٣
  )١+١( ٢  إكثار محاصیل الخضر       نتج   ٥٣٤
  )٠+٢( ٢  فسیولوجیا محاصیل الخضر      نتج   ٥٣٥
  )١+١( ٢  تربیة محاصیل الخضر        نتج   ٥٣٦
  )٠+٢( ٢  دراسات خاصة     نتج    ٥٩٠

  مسار نباتات الزینة وتنسیق المواقع  )٣(
  )١+١( ٢           نباتات الزینة العشبیة                نتج   ٥٧٠
  )١+١( ٢  نباتات الزینة الخشبیة                           نتج   ٥٧١
  )١+٢( ٢  إنتاج النباتات الطبیة والعطریة               نتج   ٥٧٢
  )١+١( ٢  إنتاج الزهور في البیوت المحمیة              نتج   ٥٧٣
    )١+١( ٢                                        تنسیق الزهور  نتج   ٥٧٤
  )١+١( ٢  العنایة بالزهور بعد الحصاد                          نتج   ٥٧٥
  )١+١( ٢  المسطحات الخضراء وزراعة المالعب الریاضیة    نتج   ٥٧٦
  )١+١( ٢  تخطیط وٕانشاء الحدائق والمنتزهات                 نتج   ٥٧٧
  )١+١( ٢                            تصمیم وتنسیق المواقع    نتج   ٥٧٨
  )٢+٠( ٢  أستودیو تصمیم الحدائق والمواقع                   نتج   ٥٧٩
  )٠+٢( ٢  دراسات خاصة                                نتج    ٥٩٠
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٧

  توزیع المقررات
 

  المستوى الدراسي األول
 عدد الوحدات الدراسیة مسمى المقرر رقم ورمز المقرر م

 ) ١+٢( ٣ متقدم - فسیولوجیا المحاصیل نتج ٥٠٠ ١

 )١+٢( ٣ تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة قصر ٥١٨ ٢

 ساعات ٦ المجمـــــــــــوع                  

  
  المستوى الدراسي الثاني

 عدد الوحدات الدراسیة مسمى المقرر رقم ورمز المقرر م

 )٠+١( ١ طرق وأسالیب البحث العلمي زرع ٥٠١ ١

 )١+٢( ٣ تقنیات التجارب الحقلیة نتج ٥٠٧ ٢

 ) ١+٢( ٣ التقنیات البستانیة في البیوت المحمیة  نتج ٥١٠ ٣

 )١+٢( ٣ خصوبة التربة والتسمید عتم ٥٣٢ ٤

 ساعات ١٠ المجمـــــــــــوع                      

  
  المستوى الدراسي الثالث

 وحدات الدراسیةعدد ال مسمى المقرر رقم ورمز المقرر م

 )١+٠( ١        تقنیات معملیة نتج ٥٩١ ١

مقررات یختارها الطالب بموافقة مشرفه من قائمة  نتج      ٢
 المقررات الدراسیة العامة للبرنامج

٤ 

مقررات یختارها الطالب بموافقة مشرفه من قائمة  نتج     ٣
 المقررات الدراسیة لمسار البرنامج

٣ 

  ساعات ٨        المجمـــــــــــوع                          

  
  المستوى الدراسي الرابع

 عدد الوحدات الدراسیة مسمى المقرر رقم ورمز المقرر م

 ١ مناقشات نتج ٥٩٥ ١

مقررات یختارها الطالب بموافقة مشرفه من قائمة  نتج            ٢
 المقررات الدراسیة لمسار البرنامج

٤  
 

   ةرسال نتج ٦٠٠ ٣

 ساعات ٥ المجمـــــــــــوع
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٨

  وصف المقررات

  )١+٢( ٣متقدم                                           -نتج فسیولوجیا المحاصیل  ٥٠٠
الخلیــــة النباتیــــة. العالقـــات المائیــــة فــــي الخلیــــة النبـــاتي. البنــــاء الضــــوئي والتــــنفس  ووظیفــــةتركیـــب 

رت البنائیـة للنباتـات الثالثیـة والرباعیـة والنباتـات العصـاریة  (تفاعالت الضوء والظالم، تحلیـل المسـا
وتـــأثیر العوامـــل البیئیـــة فـــي ذلـــك). الكفـــاءة الضـــوئیة فـــي المحاصـــیل الزراعیـــة (التمثیـــل الضـــوئي، 

وقـدرتها التنفس الضوئي، تحسین قدرة المحصول فـي عملیـة البنـاء الضـوئي، تركیـب الظلـة الورقیـة 
فـي اللحـاء. القیم العظمى والمثالیة لمعامـل المسـاحة الورقیـة). النقـل  ،على اعتراض الضوء الساقط

توزیـع المـادة الجافـة فـي النبـات. النمـو والتطـور (مراحـل النمـو، قیاسـات  عالقة المصب بالمصـدر.
وتحلیــل النمــو، منظمــات النمــو الكیمیائیــة، صــبغة الفــایتوكروم، العوامــل البیئیــة المــؤثرة فــي النمــو). 

  الكربون وعالقتها بكفاءة وترشید االستهالك المائي في المحاصیل الزراعیة. تمیز نظائر 
  

  )٠+٢( ٢                                            اإلجهادات البیئیة نتج فسیولوجیا ٥٠١
اإلجهــادات البیئیــة: تعریفهــا، مصــادرها، أنواعهــا، تــداخالتها، تأثیراتهــا علــى مراحــل النمــو المختلفــة 

اإلزهـار وتكـوین الثمـار). تأثیراتهـا علـى العملیـات الفسـیولوجیة فـي  ور، النمـو الخضـري،بات البذ(إن
التـنفس،  ئي وبنـاء المـواد الكربوهیدراتیـة،النبات (امتصاص الماء والعناصر الغذائیـة، التمثیـل الضـو 

ــــاء البروتینــــات، تثبیــــت النتــــروجین، التــــوازن ا لهرمــــوني فــــي النقــــل والتوزیــــع، تمثیــــل النتــــروجین وبن
النبــات). اســتجابة النبــات لإلجهــاد (األقلمــة، التقســیة، المقاومــة وآلیاتهــا المختلفــة). العوامــل المــؤثرة 

ات تحـــت الظـــروف تـــفـــي قـــدرة النباتـــات علـــى مقاومـــة اإلجهـــادات البیئیـــة. طـــرق تحســـین نمـــو النبا
  البیئیة المجهدة. 

  

)    ٠+٢( ٢                               نتج عالقة الماء بإنتاجیة المحاصیل            ٥٠٢
خــواص المــاء ووظائفــه. المحالیــل وطــرق قیــاس التركیــز. العالقــات المائیــة للخلیــة النباتیــة. دراســة 
الجهد المائي ومكوناته وتـأثیره فـي نمـو النبـات. أهمیـة المـاء للنبـات. المـاء فـي التربـة والنبـات. نمـو 

فیــه. آلیــة امتصـاص المــاء وانتقالــه داخـل النبــات. العوامــل البیئیــة  الجـذر ووظائفــه والعوامــل المـؤثرة
المـــؤثرة فـــي امتصـــاص المـــاء. النـــتح بخـــر وعالقتـــه باالســـتهالك المـــائي للمحصـــول. االحتیاجـــات 
المائیــة للمحاصــیل الزراعیــة. ترشــید االســتهالك المــائي. الجفــاف وآلیــة المقاومــة. األمــالح وتأثیرهــا 

(متطلـــب  صـــول. طـــرق قیــاس الحالـــة المائیـــة فــي كـــل مـــن التربــة والنبـــات.فــي الحالـــة المائیــة للمح
  عتر عالقة التربة بالما والنبات)٣٦٢سابق 

  

  )١+١( ٢                                                          اإلكثار الدقیق جنت ٥٠٣
ى أهـم المحاصـیل بالمملكـة. تطبیقات اإلكثـار الـدقیق علـ أساسیات زراعة األنسجة واإلكثار الدقیق.
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٩

  .استخدام المیكنة في اإلكثار الدقیق
  

  )٠+٢( ٢                                                   متقدم -تقاويالنتاج إ جنت ٥٠٤
طـــرق إنتـــاج تقـــاوي بعـــض  .التشـــریعات والمعـــاییر الدولیـــة المتعلقـــة بالبـــذور .إنتـــاج التقـــاوي فـــي المملكـــة

تقـاوي  إنتاج. تأثیر العوامل البیئیة والفسیولوجیة في تكون وتطور وحیویة البذور. صادیةالمحاصیل االقت
  . حفظ التقاوي. مخازن البذور.مراقبة الجودة في البذور. معاییر البذور. اعتماد التقاوي .الهجین

  

  )١+١( ٢                                  الحیویة الزراعیة               نتج التقنیة ٥٠٥
كلونـة الجـین. الهندسـة تركیب الجین. عملیة النسـخ. عملیـة الترجمـة.  DNAالـ و  RNAتركیب الـ 
تفاعـل البلمـرة  اتـات.ٕانتـاج نباتـات معدلـة وراثیـا وتطبیقـات الهندسـة الوراثیـة فـي تحسـین النبالوراثیة و 

اع مـــن بـــرامج التربیـــة. فـــي اإلســـر  تطبیقاتهـــافـــي الزراعـــة. الـــدالئل الجزیئیـــة و  تطبیقاتـــهالمتسلســـل و 
كذلك عمل بصمة وراثیة للتعرف على األصناف المستنبطة حدیثا. اسـتخدام الـدالئل الجزیئیـة فـي و 

ة علــى هــذه العشــائر مــن االنقــراض دوره فــي المحافظــن الــوراثي فــي العشــائر النباتیــة و دراســة التبــای
  االستخدام األمثل لهذه التصنیفات الوراثیة.و 
  

  ) ٠+٢( ٢                                               الوراثیة النباتیةاألصول   جنت ٥٠٦
أخــذ العینــات للمحافظــة  .طــرق حفــظ األصــول الوراثیــة النباتیــة .مصــادر األصــول الوراثیــة النباتیــة

توصـیف وتقیـیم األصـول  .مجموعـات البـذور .البنوك الوراثیـة الوطنیـة والدولیـة .على التنوع الوراثي
  استخدام األصول الوراثیة في تحسین النباتات.  .ثیةالورا

  

                                                ) ١+٢( ٣                            تقنیات التجارب الحقلیة                      جنت ٥٠٧
 أالــتحكم فــي الخطــ طــرق. مواصــفات القطــع التجریبیــة. اختیــار القطاعــات .أنــواع التجــارب الحقلیــة

ــــام العشــــوائیة، القطاعــــات العشــــوائیة  تصــــمیم وتحلیــــل التجــــارب ذات العامــــل الواحــــد. التجریبــــي (ت
(تصــــامیم لـــــتس،  تصـــــمیم وتحلیــــل تجــــارب القطاعــــات غیـــــر الكاملــــة. الكاملــــة، المربــــع الالتینــــي)

القطاعــــات (التجــــارب العاملیــــة،  تصــــمیم وتحلیــــل تجــــارب العوامـــل المتعــــددة. نــــة)وزو لمالمجـــامیع ا
(العینـات المتعـددة، القیاسـات علـى  تحلیل بیانات المشاهدات المتعـددة .المنشقة، قطاعات الشرائح)

المشـــاكل المتكـــررة فـــي  .تحلیـــل بیانـــات التجــارب المكـــررة (مواســـم، ســـنوات، مواقــع) .فتــرات زمنیـــة)
  تصمیم وتحلیل التجارب الحقلیة.

  

  )٠+١(                                      نتج موضوعات بیئیة في زراعة البساتین ٥٠٨
دراســة الموضــوعات البیئیــة ذات العالقــة بالزراعــة البســتانیة. تشــمل الموضــوعات جــودة میــاه الــري، 
وترشید استهالك میاه الري، وتطبیقات إدارة اآلفات ومبیـداتها، واسـتخدام المخلفـات الزراعیـة وطـرق 
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  یرات المناخیة.التخلص منها، ودور الزراعة في التغ
  
  

  )١+٢( ٣                                نتج التقنیات البستانیة في البیوت المحمیة   ٥١٠
أهمیــة التقنیــة البســتانیة فــي البیــوت المحمیــة. انعكــاس تقنیــات مــواد تغطیــة البیــوت المحمیــة علــى 

البســـتانیة. تقنیـــات  لمحاصـــیلوالتبریـــد والتدفئـــة علـــى ا المحاصـــیل البســـتانیة. تـــأثیر تقنیـــات التهویـــة
الــري والتســمید والزراعــة بـــدون تربــة. تقنیــات التظلیــل واإلضـــاءة الصــناعیة. دور التقنیــات الحدیثـــة  

ــــي  فــــيمكافحــــة اآلفــــات ل إنتــــاج المحاصــــیل البســــتانیة. تقنیــــات مــــا بعــــد الحصــــاد. االســــتخدام اآلل
قنیــات الحدیثـة إلنتـاج المحاصــیل  الت .والحاسـوب فـي تســییر العملیـات الزراعیـة فــي البیـوت المحمیـة

  البستانیة في البیوت المحمیة.
  

  )١+١( ٢نتج االستخدامات البستانیة لمنظمات النمو                                   ٥١١
التعریف بمنظمات النمو. الخلفیة التاریخیـة الكتشـافها. أقسـامها ومجامیعهـا. أنـواع منظمـات النمـو.  

ي. التكـوین واالنتقـال. التـداخل والتضـاد بـین منظمـات النمـو. تـأثیر العوامـل البیئیـة التركیب الكیمیائ
تانیة: علـــى الهرمونـــات الداخلیـــة للنبـــات. الوظـــائف الفســـیولوجیة لمنظمـــات النمـــو. التطبیقـــات البســـ

اإلثمــــار والنضــــج، التســــاقط، تخــــزین المحاصــــیل البســــتانیة،  اإلنبــــات، الســــكون، النمــــو، اإلزهــــار،
   الحشائش. منظمات النمو وكیفیة استحدامها.مقاومة 

  

  )١+ ١( ٢                  متقدم          -اصیل البستانیة نتج تداول وتخزین المح ٥١٢
التغیـــرات الفســـیولوجیة المرتبطـــة بمراحـــل اكتمـــال النمـــو. النضـــج. الشـــیخوخة أثنـــاء تـــداول وتخـــزین 

الحصـــــاد. عوامـــــل الجـــــودة. تـــــداول المحاصـــــیل  دالمحاصـــــیل البســـــتانیة الهامـــــة. بیولوجیـــــا مـــــا بعـــــ
البســـتانیة. إعـــداد الحاصـــالت البســـتانیة للتســـویق والتخـــزین. تبریـــد الحاصـــالت البســـتانیة. العبـــوات 

  المستخدمة للحاصالت البستانیة. األضرار الفسیولوجیة والمرضیة بعد الحصاد.
  

)            ٠+٢( ٢                                                       نتج الزراعة بدون تربة ٥١٣
راعة بـدون تربـة. ممیـزات وعیـوب الزراعـة بـدون تربـة. الزراعـة فـي البیئـات السـائلة. مقدمة. نظم الز 

الزراعـــة فـــي البیئـــات الصـــلبة. المكونـــات الرئیســـة لهـــذه الـــنظم. تغذیـــة النبـــات. تحضـــیر المحالیـــل 
       المغذیة. إنتاج نباتات الخضر والزینة في نظم الزراعة بدون تربة. 

  

   )٠+٢( ٢                متقدم         -بستانیة نتج تربیة المحاصیل ال ٥١٤
ربیـة، إنتـاج أغراض التربیة في المحاصیل البستانیة. التلقیح (أهمیته في التربیـة، اسـتخداماته فـي الت

، عــدم التوافــق الــذاتي). الطفــرات (أهمیتهــا، أنواعهــا، طــرق إحــداثها). طــرق الهجــن، العقــم الــذكري
تقیـــیم الســـالالت وطـــرق   .ات، التهجـــین الجســـمي، التباینـــات الجســـمیة)التربیـــة الحدیثـــة (نقـــل الجینـــ
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  نشرها. الحفاظ على األصول الوراثیة.
  

)            ٠+٢( ٢                                         الفواكه مستدیمة الخضرة       جنت ٥٢٠
طـــرق التكـــاثر. عملیـــات . بیئیـــةالظـــروف ال .طبیعـــة النمـــو واإلزهـــار واإلثمـــار .األهمیـــة االقتصـــادیة

الخدمــة (الـــري والتســـمید والتقلـــیم والخــف ومكافحـــة األمـــراض واآلفـــات). جمــع الثمـــار. أهـــم األنـــواع 
  واألصناف.

  

)            ٠+٢( ٢                                      الفواكه متساقطة األوراق          جنت ٥٢١
طـــرق التكـــاثر. عملیـــات  .الظـــروف البیئیـــة .واإلزهـــار واإلثمـــار طبیعـــة النمـــو .األهمیـــة االقتصـــادیة

ـــیم والخـــف ومكافحـــة األمـــراض واآلفـــات) جمـــع الثمـــار. أهـــم األنـــواع  الخدمـــة (الـــري والتســـمید والتقل
  واألصناف.

  

)     ٠+٢( ٢                                        إكثار أشجار الفاكهة  جنت ٥٢٢
تلزمات اإلكثــــار. موصـــــفات الشــــتلة الجیــــدة. إعـــــداد مــــزارع األمهـــــات إنشــــاء مشــــاتل الفاكهـــــة. مســــ

(العقــــل،  التكــــاثر الخضــــري .التكــــاثر الجنســــي (البــــذور) .المعتمــــدة. طــــرق تكــــاثر أشــــجار الفاكهــــة
  التطعیم، الترقید وغیرها). زراعة األنسجة. أصول أشجار الفاكهة.

  

     )٠+٢( ٢                                    قدم      مت –ج إنتاج النخیل والتمور نت ٥٢٣
مقدمة. التغیرات الطبیعیة والكیمیائیة خالل مراحـل نمـو الثمـار. التقنیـات الحدیثـة فـي زراعـة وٕانتـاج 
النخیــل (التكــاثر،  الــري، التســمید، التلقــیح، الخــف ... الــخ). الطــرق الحدیثــة للتمییــز بــین أصــناف 

العضــویة. تربیـــة وتحســین نخیــل التمـــر. حصــاد وٕاعــداد وتعبئـــة النخیــل (التقنیــة الحیویـــة). الزراعــة 
  وتخزین التمور. األهمیة االقتصادیة إلنتاج النخیل.                     

  

  )٠+٢( ٢                                    جافة ال هفواكه المناطق الجافة وشب جنت ٥٢٤
األهمیـــة  . المـــوطن األصـــلي .ظـــروف البیئیـــةال .التوزیـــع الجغرافـــي للمنـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة

العملیـات الزراعیـة (ري  .االحتیاجـات البیئیـة. اإلكثـار. إنشـاء البسـتان .الوصف النبـاتي.االقتصادیة
ـــیم وغیرهـــا)   دراســـة متخصصـــة لـــبعض أشـــجار الفاكهـــة: األصـــناف.و  أهـــم األنـــواع. وتســـمید وتقل

نخیـــل  ،الخـــروب ،التـــین الشـــوكي ،القشـــدة ،لســدرا ، الجوافـــة،الزیتـــون ،التمـــر نخیـــل ،الرمـــان ،التــین
  وغیرها. الهوهوبا ،اللوز ،الدوم

  

  )٠+٢( ٢                             االستوائیة هناطق االستوائیة وشبمفواكه ال جنت ٥٢٥
المـوطن األصـلي األهمیـة  .الظـروف البیئیـة .سـتوائیةالتوزیع الجغرافي للمناطق االستوائیة وشـبه اال

العملیـــات الزراعیـــة  .انتإنشـــاء البســـ .اإلكثـــار .االحتیاجـــات البیئیـــة .الوصـــف النبـــاتي .صـــادیةاالقت
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: دراسـة متخصصـة لـبعض أشـجار الفاكهـة .األصـنافو  أهم األنـواع .وغیرها) .. ، تقلیمتسمید، (ري
 ،المانجوســــتین ،األنانــــاس ،البابــــاظ ،نخیــــل الزیــــت ،نخیــــل جــــوز الهنــــد، المــــوز ،المــــانجو ،المــــوالح

  .وغیرها ،الكیوي، الكاكاو ،البن ،كرمبوالال
  

  )٠+٢( ٢                                            تربیة أشجار الفاكهة  جنت ٥٢٦
التربیـة لمقاومـة اإلجهـاد  .الهندسـة الوراثیـة .الطفرات .تربیةالطرق  .أغراض التربیة ألشجار الفاكهة

    األصول الوراثیة ألشجار الفاكهة.   .البیئي
  

   )١+١( ٢                                        متقدم – إنتاج محاصیل الخضر  جنت ٥٣٠
ــــاج وتخــــزین أهــــم  ــــة فــــي زراعــــة وٕانت ــــأثیر الظــــروف البیئی ــــة وت ــــة االقتصــــادیة والغذائی دراســــة األهمی

، یـــةالخباز   ،المركبـــة  ،الخیمیـــة ،الصـــلیبیة ،البقولیـــة ،النرجســـیة :محاصـــیل الخضـــر فـــي العـــائالت
  الرمرامیة.

  

  ) ١+١( ٢                                         إنتاج محاصیل العائلة القرعیة  جنت ٥٣١
دراســة األهمیــة االقتصــادیة والغذائیــة وتــأثیر الظــروف البیئیــة فــي زراعــة وٕانتــاج وتخــزین محاصــیل 

  الحدیثة. نتاجاإلالخضر الهامة في العائلة القرعیة وتطبیق النتائج البحثیة في طرق 
  

  )١+١( ٢                                      إنتاج محاصیل العائلة الباذنجانیة  جنت ٥٣٢
دراســة األهمیــة االقتصــادیة والغذائیــة وتــأثیر الظــروف البیئیــة فــي زراعــة وٕانتــاج وتخــزین محاصــیل 

  .الحدیثة اإلنتاجق الخضر الهامة في العائلة الباذنجانیة وتطبیق النتائج البحثیة في طر 
  

  ) ١+١( ٢                                   الزراعة المحمیة لمحاصیل الخضر   جنت ٥٣٣
. المحمیـــة المســـتخدمة البیـــوتأنـــواع  .األهمیـــة االقتصـــادیة للزراعـــة المحمیـــة وتطورهـــا فـــي المملكـــة

نـة والتقنیــة الحیویـة فــي المیك .زراعـة وٕانتــاج الخضـر وطـرق الــتحكم فـي الظـروف البیئیــة فیهـا طـرق
  .الزراعة المحمیة

  

  )١+١( ٢نتج إكثار محاصیل الخضر                                                   ٥٣٤
أنــواع اإلكثــار لمحاصــیل الخضــر. أســس إنتــاج وحفــظ التقــاوي. األهمیــة االقتصــادیة إلنتــاج بــذور 

الفســیولوجیة فـي تكــوین وتطـور وحیویــة البــذور الخضـر فــي ظـروف المملكــة.تأثیر العوامـل البیئیــة و 
  وتخزینها. مبادئ إنتاج البذور واعتمادها. إنتاج بذور األصناف الهجین بالخضر.

  

  )٠+٢( ٢                                            فسیولوجیا محاصیل الخضر جنت ٥٣٥
الخضــري. التطــور ونوعیــة محاصــیل جهــادات البیئیــة والفســیولوجیة علــى اإلنبــات. النمــو تــأثیر اإل
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  .الخضر. فسیولوجیا النمو واإلثمار في محاصیل الخضر الرئیسیة
  

  ) ١+١( ٢                                                  محاصیل الخضرتربیة  جنت ٥٣٦
تضاعف ال .التربیة بالطفرات .الطرق الخاصة إلنتاج الهجن .طرق المحافظة على األصول الوراثیة

االنتخــــاب الخضــــري وأنــــواع  .االســــتجابة لالنتخــــاب .الكرومــــوزومي. اســــتخدامات مــــزارع األنســــجة
  نشرها.  تقییم السالالت المنتخبة وطرق .خاصة غراضالتربیة أل .الكیمیرات

  

  )١+١( ٢نتج نباتات الزینة العشبیة                                                    ٥٧٠
النباتـــــات ذات النباتـــــات العشـــــبیة ومجامیعهـــــا المختلفــــة (الحولیـــــات الشـــــتویة والصـــــیفیة، التعریــــف ب
النباتــــات المعمــــرة، األبصــــال المزهــــرة، المتســـلقات والمــــدادات، النباتــــات المائیــــة ونصــــف  الحـــولین،

 ،، المســطحات الخضــراءالعشــبیة المائیــة، النباتــات الشــوكیة والعصــاریة، النباتــات العطریــة والطبیــة
أهـــم األنـــواع التعـــرف علـــى  ).، حشـــائش الزینـــة،  نباتـــات الظـــل والصـــوب العشـــبیةیـــات التربـــةمغط

طـــــــرق التكــــــاثر واإلنتــــــاج. عملیـــــــات الخدمــــــة والصــــــیانة الزراعیـــــــة.   العشــــــبیة الورقیــــــة والمزهــــــرة. 
االســـتخدامات التنســــیقیة لنباتـــات الزینــــة العشـــبیة فــــي المواقـــع المختلفــــة. أهـــم األبحــــاث والدراســــات 

  قة بالنمو واإلنتاج واالستخدامات التنسیقیة لنباتات الزینة العشبیة بالمملكة.المتعل
  

    )١+١( ٢                                  الزینة الخشبیة                 نتج نباتات ٥٧١
تعریــف بالنباتــات الخشــبیة ومجامیعهــا المختلفــة (األشــجار، الشــجیرات، األســیجة، المتســلقات). أهــم 

نواع أشجار نخیل الزینة. أهم أنواع األشجار التي تنمو بنجاح تحت الظروف البیئیة للمملكة، طرق أ
تكاثرها وٕانتاجها وزراعتها. أهم أنواع األشجار المالئمة للشوارع، زراعتها والعنایة الالزمة لها. الطرق 

جار ومقاومتهــا. أهــم الحدیثــة لــري األشــجار. تســمید األشــجار. تقلــیم وتشــكیل األشــجار. آفــات األشــ
أنــواع الشــجیرات واألســیجة والمتســلقات، طــرق إنتاجهــا وتربیتهــا والعنایــة الالزمــة لهــا. االســتخدامات 
التنسیقیة لنباتات الزینة الخشبیة في المواقع المختلفة. أهم األبحاث والدراسات المتعلقة بأقلمة ورعایة 

  لمملكة.نباتات الزینة الخشبیة واستخداماتها التنسیقیة با
  

  )  ١+١( ٢                                        و العطریة الطبیة نباتاتنتج إنتاج ال ٥٧٢
التعریف بالنباتات العطریة والطبیة. التوزیع الجغرافي للنباتات العطریة والطبیة. المكونات الكیمیائیة 

یة والطبیة (األشجار، الشجیرات، النباتات الفعالة للنباتات العطریة والطبیة. أهم أنواع النباتات العطر 
العشبیة). البیئة المالئمة لنمو وٕانتاج النباتات العطریة والطبیة (الحرارة، اإلضاءة، الرطوبة، الریاح، 
التربـــة الزراعیـــة). طـــرق التكـــاثر واإلنتـــاج والزراعـــة. عملیـــات الخدمـــة والصـــیانة الزراعیـــة (العزیـــق، 

الحشائش واآلفات الزراعیة). عملیـات الجمـع والحصـاد واسـتخالص  الخف، الري، التسمید، مقاومة
  المنتجات العطریة والطبیة. االستخدامات التنسیقیة للنباتات العطریة والطبیة.  
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  )١+١( ٢                                      نتج إنتاج الزهور في البیوت المحمیة  ٥٧٣
منظمـــات النمـــو  یـــة الخاصـــة بإنتـــاج الزهـــور. اســـتخدامات أهمیـــة البیـــوت المحمیـــة. البیـــوت المحم

إلنتــــاج الزهــــور. أنــــواع وأصــــناف الزهــــور المنتجــــة فــــي البیــــوت المحمیــــة (القرنفــــل، الــــورد، األراوال، 
الجالدیــولس وأبصــال الزینــة األخــرى، األوركیــد وزهــور القطــف األخــرى). إنتــاج ورعایــة الزهــور فــي 

    األصص والسالل المعلقة.
  

  )١+١( ٢ج تنسیق الزهور                                                          نت ٥٧٤
قطــــف الزهــــور  –أهمیــــة تنســــیق الزهــــور. أهــــم أنــــواع وأصــــناف الزهــــور المســــتخدمة فــــي التنســــیق 

ــــدها. المــــواد المالئــــة فــــي التنســــیق  األدوات والمعــــدات وأوانــــي التنســــیق. تجهیــــز الزهــــور  –ومواعی
معامالت الخاصة بها. المحالیـل الحافظـة. أسـس وقواعـد تنسـیق الزهـور. ألـوان الزهـور المقطوفة وال

وتوافقها في التنسـیق. التصـمیمات األساسـیة لتنسـیق الزهـور. أسـالیب التنسـیق المختلفـة. التنسـیقات 
  الخاصة للزهور. التنسیقات الجافة.

  

  )١+١( ٢                        العنایة بالزهور بعد الحصاد                      نتج ٥٧٥
ـــذبول للزهـــور. أثـــر العوامـــل المختلفـــة  أهمیـــة العنایـــة بـــالزهور بعـــد الحصـــاد. فســـیولوجیا النضـــج وال
والمعامالت قبل الحصاد على الزهور. (الظروف البیئیة، العملیات الزراعیة، طـور النضـج ، موعـد 

ــــ الزهور فــــي الحقــــل، التخــــزین، الفــــرز، القطــــف، األدوات). معــــامالت مــــا بعــــد الحصــــاد (العنایــــة ب
التلوین، التعبئـة، الشـحن، المحالیـل الحافظـة). العنایـة بـالزهور فـي محـالت البیـع. عنایـة المسـتهلك 

  بالزهور. العنایة ببعض أنواع الزهور. الزهور المجففة والعنایة بها. 
  

  )١+١( ٢              المالعب الریاضیة         المسطحات الخضراء وزراعة  نتج ٥٧٦
ـــــة المالئمـــــة لنمـــــو المســـــطحات الخضـــــراء  ـــــة للمســـــطحات الخضـــــراء. البیئ ـــــواع واألصـــــناف المختلف األن
(اإلضــاءة، الحــرارة، الرطوبــة، التربــة الزراعیــة). طــرق إنتــاج وزراعــة وٕانشــاء المســطحات الخضــراء. ري 

ئش وآفــــــات المســــــطحات الخضــــــراء. تســــــمید المســــــطحات الخضــــــراء. القــــــص. تهویــــــة التربــــــة. الحشــــــا
المســـطحات الخضـــراء ومكافحتهـــا. االســـتخدام التنســـیقي للمســـطحات الخضـــراء فـــي المواقـــع المختلفـــة. 
أنــواع وأصــناف المســطحات للمالعــب الریاضــیة. إعــداد وتهیئــة األرض لزراعــة ملعــب كــرة القــدم. التربــة 

  اعیة للمالعب.المالئمة. نظم الري والصرف المختلفة في المالعب. مالعب الجولف. الصیانة الزر 
  

نشاء الحدا ٥٧٧   )١+١( ٢                  ئق والمنتزهات                 نتج تخطیط  وإ
أهمیــة الحــدائق والمنتزهــات. الحــدائق وتطورهــا عبــر العصــور. طــرز تخطــیط الحــدائق والمنتزهــات. 

ات تصــمیم . أساســیات تخطــیط الحــدائق. خطــو رة علــى تصــمیم الحــدائق والمنتزهــاتالعوامــل المــؤث
وٕانشــــاء الحــــدائق والمنتزهــــات. أنــــواع الحــــدائق والمنتزهــــات. مكونــــات الحــــدائق الخاصــــة والعامــــة. 
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  . المنتزهات الوطنیةمواصفات 
  

  )١+١( ٢                               وتنسیق المواقع                 نتج تصمیم  ٥٧٨
والمواقــــع األخــــرى. مشــــروع دراســــة إحــــدى  التصــــامیم و التنســــیقات المختلفــــة للحــــدائق والمنتزهــــات

الحـــدائق أو المنتزهـــات: طـــراز التصـــمیم. المكونـــات النباتیـــة. المكونـــات البنائیـــة. اإلدارة والتشـــغیل 
ــــیم والتشــــكیل. بــــرامج مكافحــــة اآلفــــات  .وعملیــــات الخدمــــة والصــــیانة ــــري. التســــمید. التقل أنظمــــة ال

بة لهـــا. المقترحـــات الخاصـــة بتصـــمیم وتنســـیق الزراعیـــة. أهـــم المشـــاكل والمعوقـــات والحلـــول المناســـ
  الموقع  وٕادارته الفنیة. 

  

  )٢+٠( ٢                        الحدائق والمواقع               نتج استدیو تصمیم  ٥٧٩
عمـــل مخططـــات ورســـومات تصـــامیم الحـــدائق والمواقـــع المختلفـــة یـــدویا وبواســـطة الحاســـب اآللـــي. 

التعریــف ببــرامج التصـامیم المختلفــة وتقنیــات  تخدام الحاســب اآللـي.ســاإلخـراج وعــرض التصـامیم با
معالجــــة الصــــور والمســــح الضــــوئي والطباعــــة ونظــــام المعلومــــات الجغرافیــــة وٕادارة ملفــــات الصــــور 

  والتصامیم بأنواعها المختلفة.
  

  )٠+ ٢( ٢نتج دراسات خاصة                                                         ٥٩٠
برنـامج الاإلنتاج النباتي بما یتوافـق مـع علوم في مواضیع خاصة في أحد مجاالت  دراسات متقدمة

  .الذي یدرسه الطالبأو مسار 
  

  )١+٠( ١نتج تقنیات معملیة                                                           ٥٩١
ـــــة المســـــتخدمة فـــــي ت ـــــى األجهـــــزة والمـــــواد المعملی ـــــة، التعـــــرف عل ـــــات واألنســـــجة النباتی ـــــل العین حلی

، وتقدیر العناصر والمركبـات النباتیـة كمـا یشـمل اإللمـام DNA استخالص اإلنزیمات، البروتینات،
  بتقنیة عمل القطاعات المجهریة لألنسجة والخالیا النباتیة.

  

  )٠+١( ١                                         نتج  مناقشات                       ٥٩٥
  تحدید مواضیع مختارة في مجال بحث الطالب یقوم بدراستها ثم إلقائها ومناقشته فیها.

  

                                                             نتج رسالة ٦٠٠
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  خارج القسم الدراسیة وصف المقررات

  كلیة علوم األغذیة والزراعة

  )٠+١( ١                            لمي              لیب البحث العزرع طرق وأسا ٥٠١
التعریــف بأهمیــة البحــث العلمــي وأســالیبه وكیفیــة اســتخدام المكتبــة وغیرهــا مــن المصــادر للحصــول 
علـى المعلومــات المتعلقــة بالبحــث العلمــي. الطریقــة العملیــة إلعــداد المقتــرح البحثــي وكتابــة الرســالة 

  ة باإلضافة إلى إعداد البحث للنشر في أوعیة النشر العلمیة.وكیفیة عرض النتائج للمناقش

  علوم التربةقسم 

  )١+٢( ٣                                 التربة والتسمید                عتم خصوبة ٥٣٢
سلوك العناصر الغذائیة وتیسـرها. مبـادئ وطـرق االختبـارات المسـتخدمة فـي تقـویم خصـوبة التربـة. 

بـــارات التربـــة لغـــرض تحدیـــد االحتیاجـــات الســـمادیة. تحلیـــل النبـــات واختبـــارات األنســـجة معـــایرة اخت
  لتحدید مستوي خصوبة التربة. استخدام النظائر المشعة في التربة. 

  

  )١+٢( ٣نبات                                                        العتم تغذیة  ٥٤٣
وعالقة ذلك بنشاط االیونات وطاقة النبات ات بواسطة جذور میكانیكیة امتصاص ونظریات االیون

االدمصاص لمعادن الطین والمركبات المخلبیة. تأثیر األیونات غیر العضویة علي جودة وكمیة 
  الخلیة النباتیة.  خارجاإلنتاج. االتزان األیوني داخل و 

  قسم االقتصاد الزراعي

  )١+٢( ٣                                   تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة قصر  ٥١٨
 . النماذج الثابتةالتصمیم تام التعشیة (تحلیل التباین األحادي). أساسیات التصمیم التجریبي

تصمیم القطاعات . المقارنات المتعامدة (المصممة). المقارنات المتعددة شوائیة، والمختلطة.عوال
   .تحلیل التغایر .یم القطع العشوائیة المنشقةتصم. التجارب العاملیة. العشوائیة الكاملة

  كلیة العلوم 
  قسم النباتات واألحیاء الدقیقة 

  )١+١( ٢                     زهریة المتقدم                  نبت تصنیف النباتات ال ٥٢١
لكترونـي فـي استخدام التشریح، الكیمیاء الحیویة، علـم الخلیـة، الجغرافیـة النباتیـة، المیكروسـكوب اال

  تصنیف النباتات الزهریة.
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  كلیة اللغات والترجمة

  وحدة اللغات

  )٠+٦(٦)      طالب الدراسات العلیا لكلیة علوم األغذیة والزراعةمقرر اللغة االنجلیزیة (نجم  ٠٥٥
یعمـل هـذا المقـرر علــى تطـویر المهـارات األساســیة للغـة االنجلیزیـة مــن خـالل األنشـطة والتــدریبات 

  القراءة والكتابة والقواعد والكلمات. نواحينظمة. تعتمد محتویات المقرر على الم
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 في قسم اإلنتاج النباتياء هیئة التدریس أعض

  التخصص  الرتبة  االسم  
  نباتات الزینة  أستاذ  د. فهد بن عبد العزیز المانع  ١
  إنتاج وفسیولوجیا الخضار  أستاذ  د. عبد هللا بن عبد الرحمن السعدون  ٢
  بیئة المراعي  أستاذ  د. عبد العزیز بن محمد السعید  ٣
  إنتاج وفسیولوجیا الخضار  أستاذ  د. عبد العزیز بن رابح الحربي  ٤
  تربیة النبات والوراثة  أستاذ  د. عبد هللا بن عبد العزیز الدوس  ٥
  تنمیة الغابات  أستاذ  د. إبراهیم بن محمد عارف  ٦
  تربیة النبات والوراثة  أستاذ  سالم بن سفر الغامدي  ٧
  نباتات الزینة  أستاذ   د. عبد الواسع بن عبد الغفور أسرار  ٨
  إنتاج المحاصیل الحقلیة  أستاذ   یحي بن علي رفاعي  ٩
  فسیولوجیا المحاصیل  أستاذ   علي بن عبد هللا الدرفاسيد.   ١٠
  إنتاج األعالف   أستاذ  ناصر بن عبد الرحمن السحیبانيد.   ١١
  نباتات الزینة  أستاذ مشارك  د. یوسف سراج علي  ١٢
  إنتاج الفاكهة  أستاذ مشارك  د. راشد بن سلطان العبید  ١٣
  إدارة المراعي  أستاذ مشارك  سعود بن لیلي الرویليد.   ١٤
  بیئة الغابات  أستاذ مشارك  د. ثبیت بن سفر الشهراني  ١٥
  ج الفاكهة إنتا  أستاذ مشارك  د. حسن قاسم  ١٦
  تكنولوجیا األخشاب  أستاذ مشارك  د. حمد بن عبد المحسن المفرج  ١٧
  إدارة المراعي وتحسینها  أستاذ مشارك  د. عبد العزیز بن عبد هللا القرعاوي  ١٨
  فاكهة  أستاذ مشارك  د. عالء الدین خلیل عمر  ١٩
  تربیة النبات والوراثة  أستاذ مساعد  د. سلیمان بن علي الفیفي  ٢٠
  فسیولوجیا الخضر  أستاذ مساعد  صالح السید الهنداويد.   ٢١
  الخضر  أستاذ مساعد  د. مخلد بن مطیران العنزي  ٢٢
  إنتاج الفاكهة مساعد أستاذ  عادل بن محمد السیفد.   ٢٣

 
 
 


