
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك سعود

 عمادة الدراسات العليا

 كلية علوم األغذية والزراعة

 قسم اإلنتاج النباتي

 

 

 قسم اإلنتاج النباتي –كلية علوم األغذية والزراعة 

 علوم البساتينفي دكتوراه الفلسفة 

       Ph.D in Horticultural Sciences    

 ة(الرسالالمقررات و  خيار)

امج االستفادة من التطور النوعي في دعم البحث نالبر  يأمل القسم من خالل تقديم هذا
العلمي والتوسع الكبير في العملية التعليمية بالمملكة بصورة عامة وجامعة الملك سعود بصورة 
خاصة لتحقيق الريادة في تأهيل كوادر وطنية مدربة على أحدث التقنيات حيث يمتلك القسم 

 االتقنية التي تدعم استحداث هذالمقومات و األكاديمية والفنية من المقومات البشرية العديد 
 مج.ناالبر 

  شروط القبول 

مراعاااة مااا ورد فااي  المااادة الخامسااة عشاار ماان اللحااة الدراسااات العليااا ماان شااروط القبااول  .1
 والتسجيل في الجامعات السعودية.

. وفاي حالاة خصا  علاوم البسااتينت دم حاصاًل على درجة الماجستير فايأن يكون المتق .2
حصاول المتقادم علاى درجاة الماجساتير فااي أحاد تخصصاات العلاوم الخراعياة  األخاار  أو 
العلااوم المماةلااة لنااا ماان جامعااة الملااك سااعود أو مااا يعادلنااا ماان الجامعااات األخاار   ف ناا  



مااادة يشااترط دراسااة عاادد ماان المقااررات التكميليااة التااي يحااددها القساام ووفقااًا لمااا ورد فااي ال
 الةامنة عشرة من اللحة الدراسات العليا.

 التفرغ الكلي لدراسة الدكتوراه وذلك من الجنة التي يعمل فينا المتقدم. .3

 أن يجتاخ المتقدم المقابلة الشخصية وفقًا لإلجراء الذي يحدده القسم. .4

  الدرجة: الحصول علىمتطلبات 

عااداد الطالاا  .1 للرسااالة  وذلااك حساا  مااا جاااء  يكااون نمااام الدراسااة بااالمقررات الدراسااية  وال
فاااي لاللحاااة الموحااادة للدراساااات العلياااا فاااي الماااادة الرابعاااة والةالةاااين ىالفقااارة األولاااى  مااان ا

 .السعودية جامعاتال
موخعاة علااى أربعاة فصااول دراساية وفقااًا  سااعة مقااررة 03 يادر  الطالا  مااا ال يقال عاان .2

 ة.الرسال باإلضافة إلى لما هو موضح في النيكل العام للبرنامج

يااتم تحديااد لجنااة إشااراط علااى الطالاا  فباال ننايااة الفصاال األول ىال يقاال عاان اةنااين ماان  .3
الماجسااتير  والمجااال مرحلااة أعضاااء هيلااة التاادري   بناااًء علااى تخصاا  الطالاا  فااي 

 البحةي المرغو  للدكتوراه.
تقااوم لجنااة اإلشااراط بتحديااد المقااررات الدراسااية التااي يجاا  علااى الطالاا  دراسااتنا حساا   .4

 مقررات إجبارية للبرنامج. ساعة 21جال دراست   على أن تكون ضمننا تخصص  وم

يجوخ أن يكون من بين المقررات المطلوباة عادد مان مقاررات الدراساات العلياا فاي درجاة  .5
ماااان  %03علااااى أال تخيااااد عاااان  الماجسااااتير بالقساااام والتااااي لاااام يساااابق للطالاااا  دراسااااتنا

 .المقررات التخصصية االختيارية

علياا التاي الدراساات المقاررات  أي مقارر مان الطالا  لدراساة  توجيابتقوم لجناة اإلشاراط  .6
مااان األفساااام األخااار  بالكلياااة أو مااان الجامعاااة وتتطلبناااا دراسااات   وذلاااك أو  بالقسااام تقااادم

على أن تحس  ضامن مجماوا السااعات االختيارياة المقاررة بخالط مقررات التخص  
 .علي 

الاااارلي    تخصصاااافااااي  والشاااافني االمتحااااان الشااااامل بشااااقي  التحريااااري اجتياااااخ الطالاااا  .7
وذلاااك طبقاااًا  وتقاااوم ب عاااداده لجناااة اإلشاااراط علاااى الطالااا   الاااذي يقدمااا  القسااام  والااادفيق

 لدراسات العليا.لاللحة الموحدة ل
البسااتين ىالخضار  االهتماماات البحةياة لعلاوم   فاي أحاد نتج 033إعداد وتقديم رسالة ى .8

 الفاكنة  نباتات الخينة وتنسيق الموافع .

 



 إن وجدت(ات البرنامج: )مسار 

 يشمل برنامج دكتوراه الفلسفة في علوم البساتين المسارات التالية:

o  الخضرVegetable Crops  

o  الفاكنةPomology  
o  نباتات الخينة وتنسيق الموافعOrnamental Plants and Landscape Horticulture  

 الهيكل العام للبرنامج 

 وحدات المطلوبة عدد ال عدد المقررات نوع المقررات

 12 5 مقررات إجبارية 

 18 9-6 مقررات اختيارية ىإن وجدت  

 - (ة)رسال نتج 777  الرسالة

 37  المجموا

 

 



  البساتينالخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه  في علوم 

  (:ةساع 12للبرنامج ) المقررات الدراسية اإلجباريةأواًل: 

  نتج 132

     نتج                131

 نتج  130

  نتج 131

        نتج 190

   التحليل اإلحصالي متعدد المتغيرات 

 الخراعة المستدامة              

 التوجنات الحديةة في التقنية الحيوية  

 علوم البساتينمتقدمة في  موضوعات

 دراسات مستقلة

  2+1ى0

  2+1ى0

  3+1ى1

  3+1ى1

  3+1ى1

 )مسار الخضر، الفاكهة، نباتات الزينة وتنسيق المواقع( تياريةالمقررات الدراسية االخثانيًا: 
  :{ساعة 18}

ساعة حس  مساره من المقررات من داخل القسم أو من  21عن  يقليدر  الطال  ما ال 
 خارج  أو من مقررات برنامج ماجستير العلوم في البساتين التي لم يسبق ل  دراستنا وفقًا للتالي:

 لقسم:أ. مقررات من داخل ا

 نتج       406   

 نتج       405

 نتج       407

 نتج       406

 نتج  406

 نتج  400

 نتج      426

 نتج      430

 فسيولوجيا ما بعد الحصاد للمحاصيل البستانية  

                                            التطبيقات المتقدمة لزراعة األنسجة               

    الزراعة العضوية

 فسيولوجيا اإلزهار

 النباتات البرية

                               إدارة المشاتل    

  فسيولوجيا بذور المحاصيل 

 التقنيات الحديثة في إنتاج الخضر    

2(2+0) 

2(2+0) 

2(0+0) 

2(2+0) 

2(0+0) 
2(2+0) 

2(2+0) 

2(2+0) 



 نتج       430

 نتج       432

 نتج       433

 نتج       460

 نتج      460

 نتج      462

 نتج       463

 نتج       466

 نتج      450

 نتج      450

  نتج     452

 نتج      453

     نتج 456

    الخضر الورقية

     الخضر البقولية

 المستجدات في وراثة وتربية محاصيل الخضر        

   فسيولوجيا أشجار الفاكهة 

    الزراعة المكثفة ألشجار الفاكهة 

                 إنتاج العنب   

 مضيات إنتاج الح

   الفواكه الثانوية بالمملكة العربية السعودية

 التنسيق الداخلي لنباتات الزينة  

  المزهرةأبصال الزينة 

 المنتزهات الحضرية والبرية  

 النباتات الشوكية والعصارية                             

 التحسين الوراثي لنباتات الزينة

2(0+0) 

2(0+0) 

2(2+0) 

2(2+0) 

2(0+0) 

2(0+0) 

2(0+0) 

2(0+0) 

2(0+0 ) 

2(2+0) 

2(2+0) 

2(2+0)  

2(2+0) 

 خارج القسم: منمقررات  -ب

 عتر 527

 عتر        563

 عتر 430

 عتر 442

 قصر 502

 هزر 523

 هزر  563

 وقن 406

 وقن  435

 صالحية المياه للري

 تغذية النبات

 األسمدة العضوية والحيوية

 عالقات التربة والماء والنبات

 إدارة المزارع

 إدارة وترشيد وتوزيع مياه الري الحقلي

 هندسة بيوت محمية متقدم

 العالقات المتداخلة بين الحشرات والنباتات

 المكافحة الحيوية ألمراض النبات

3(2+0) 

3(2+0) 

3(3+0) 

3(3+0) 

3(3+0) 

3(3+0) 

3(0+3) 

3(2+0) 

3(2+0) 



 نبت 520

 نبت 560

 نبت 553

 تعم 545

 كيح 530

  هرية المتقدمتصنيف النباتات الز

 علم البيئة المتقدم 

 وراثة خلوية متقدم

 تنسيق المواقع في التصميم العمراني

 طرق معملية في الكيمياء الحيوية

2(0+0) 

2(0+0) 

3(2+0) 

3(3+0) 

3(0+3) 

 

)مسارات الفاكهة، الخضر، نباتات الزينة  لبساتينمقررات من برنامج ماجستير العلوم في ا -ج
 وتنسيق المواقع(

  3+1ى1 عالفة الماء ب نتاجية المحاصيل نتج 031

  2+2ى1 اإلكةار الدفيق نتج 030

  3+1ى1 متقدم -إنتاج التقاوي  نتج 035

  2+2ى1 التقنية الحيوية الخراعية نتج 030

  3+1ى1 األصول الوراةية النباتية نتج 031

  2+2ى1 االستخدامات البستانية لمنممات النمو نتج 022

  2+2ى1 متقدم –تداول وتخخين المحاصيل البستانية  نتج 021

  3+1ى1 الخراعة بدون تربة نتج 020

  3+1ى1 متقدم –تربية المحاصيل البستانية  نتج 025

  3+1ى1 الفواك  مستديمة الخضرة نتج 013



  3+1ى1 األوراق الفواك  متسافطة نتج 012

  3+1ى1 إكةار أشجار الفاكنة نتج 011

  3+1ى1 متقدم –إنتاج النخيل والتمور  نتج 010

  3+1ى1 فواك  المناطق الجافة وشب  الجافة نتج 015

  3+1ى1 فواك  المناطق االستوالية وشب  االستوالية نتج 010

  3+1ى1 تربية أشجار الفاكنة نتج 011

  2+2ى1 متقدم –اصيل الخضر إنتاج مح نتج 003

  2+2ى1 إنتاج محاصيل العاللة القرعية نتج 002

  2+2ى1 إنتاج محاصيل العاللة الباذنجانية نتج 001

  2+2ى1 الخراعة المحمية لمحاصيل الخضر نتج 000

  2+2ى1 إكةار محاصيل الخضر نتج 005

  2+2ى1 فسيولوجيا محاصيل الخضر نتج 000

  2+2ى1 حاصيل الخضرتربية م نتج 001

  2+2ى1 نباتات الخينة العشبية  نتج 003

  2+2ى1 نباتات الخينة الخشبية نتج 002

  2+2ى1 إنتاج النباتات الطبية والعطرية نتج 001

  2+2ى1 إنتاج الخهور في البيوت المحمية نتج 000

  2+2ى1 تنسيق الخهور نتج 005



  2+2ى1 العناية بالخهور بعد الحصاد نتج 000

  2+2ى1 المسطحات الخضراء وخراعة المالع  الرياضية نتج 011

نشاء الحدالق والمنتخهات نتج 000   2+2ى1 تخطيط وال

  2+2ى1 تصميم وتنسيق الموافع نتج 001

  1+3ى1 أستوديو تصميم الحدالق والموافع نتج 009

 

 

  الخطة الدراسية للبرنامج: 

 المستوى األول: 

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر زهرقم المقرر ورم م

 ( 1+2) 3 التحليل اإلحصالي متعدد المتغيرات نتج 132 1

 (1+2) 3 الخراعة المستدامة نتج 131 2

 (7+2) 2 علوم البساتينموضوعات متقدمة في  نتج 131 3

 ساعات 8 المجموع

 المستوى الثاني:

 دراسيةال عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 (7+2) 2 التوجنات الحديةة في التقنية الحيوية نتج 130 1

من  لجنة اإلشراطمقررات يختارها الطال  بموافقة  --/نتج  -- 2
 حس  المسارالمقررات االختيارية 

6 

 ساعات 8 المجموع

 

 المستوى الثالث:



 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 2 سات مستقلةدرا نتج 190 1

من  لجنة اإلشراطمقررات يختارها الطال  بموافقة  --/نتج  -- 2
  حس  المسار المقررات االختيارية

6 

 - رسالة نتج 033 3

 ساعات 8 المجموع

 

 

 

 :الرابعالمستوى 

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

اإلشاااراط مااان  مقاااررات يختارهاااا الطالااا  بموافقاااة لجناااة نتج 1
 المقررات االختيارية حس  المسار

6 

 - رسالة نتج 033 2

 ساعات 6 المجموع

 

 :خامس والمستويات الالحقةالمستوى ال

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 - رسالة نتج 033 1

 - المجموع

 

 


