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امج االستفادة من التطور النوعي في دعم البحث العلمي نالبر  ل القسم من خالل تقديم هذايأم
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 العديد من 

 مج.ناالبر  االتقنية التي تدعم استحداث هذالمقومات و األكاديمية والفنية قومات البشرية الم

  شروط القبول 

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

. وفااي حالااة محاصاايلتخصاا   –أن يكااون المتقاادم حاصااالد علااى درجااة الماجسااتير فااي  .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  
يشااترط دراسااة عاادد ماان المقااررات التكميليااة التااي يحااددها القساام ووفقاااد لمااا ورد فااي المااادة 

 ة عشرة من اللحة الدراسات العليا.الةامن

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

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



 النظام العام للدراسة ومتطلبات الدرجة 

عداد الطالب  .1 للرسالة  وذلك حساب ماا جااء فاي يكون نظام الدراسة بالمقررات الدراسية  وا 
 جامعااتالفاي لاللحة الموحدة للدراسات العليا المادة الرابعة والةالةين )الفقرة األولى( من ا

 .السعودية
موخعة على أربعة فصول دراساية وفقااد لماا  ساعة مقررة 03 يدرس الطالب ما ال يقل عن .2

 الرسالة. باإلضافة إلى هو موضح في النيكل العام

يااد لجنااة إشااراا علااى الطالااب اباال ننايااة الفصاال األول )ال يقاال عاان اةنااين ماان يااتم تحد .3
الماجساااتير  والمجاااال مرحلاااة أعضااااء هيلاااة التااادريس( بنااااءد علاااى تخصااا  الطالاااب فاااي 

 البحةي المرغوب للدكتوراه.
تقااوم لجنااة اإلشااراا بتحديااد المقااررات الدراسااية التااي يجااب علااى الطالااب دراسااتنا حسااب  .4

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

يجااوخ أن يكااون ماان بااين المقااررات المطلوبااة عاادد ماان مقااررات الدراسااات العليااا فااي درجااة  .5
مان المقاررات  %03على أال تخياد عان  الماجستير بالقسم والتي لم يسبق للطالب دراستنا

 .التخصصية االختيارية

عليااا التااي الدراسااات المقااررات  أي مقاارر ماان الااب لدراسااةالط  توجيااتقااوم لجنااة اإلشااراا ب .6
مااان األاساااام األخااار  بالكلياااة أو مااان الجامعاااة وتتطلبناااا دراسااات   وذلااااك أو  بالقسااام تقااادم

علااى أن تحسااب ضاامن مجمااوت الساااعات االختياريااة المقااررة بخااالا مقااررات التخصاا  
 .علي 

  الرليس والدايق  تخصصي ف والشفني االمتحان الشامل بشقي  التحريري اجتياخ الطالب .7
لاللحة الموحدة وذلك طبقاد  وتقوم ب عداده لجنة اإلشراا على الطالب  الذي يقدم  القسمو 
 لدراسات العليا.ل

 المحاصيل.االهتمامات البحةية لعلوم ( في أحد نتج 033إعداد وتقديم رسالة ) .8

 )مسارات البرنامج: ) إن وجدت 

 التوجد
 
 



 الهيكل العام للبرنامج 

 على النحو التالي: وحدة دراسية إضافة إلى الرسالة 03د الوحدات المطلوبة عد 

 عدد الوحدات المطلوبة  عدد المقررات نوع المقررات

 12 5 مقررات إجبارية 
 18   9-6 مقررات اختيارية )إن وجدت (

 - (ةنتج  )رسال 777  الرسالة
 37  المجموت

  المحاصيلعلوم في  لبرنامج الدكتوراه الدراسيةالخطة 

  ساعات(: 12للبرنامج ) اإلجبارية الدراسيةالمقررات 

  :ساعة( 18) المقررات الدراسية االختيارية

ساعة من المقررات من داخل القسم أو من خارج القسم أو من  21يدرس الطالب ما ال يقل عن 
 يسبق ل  دراستنا وفقاد للتالي: مقررات برنامج ماجستير العلوم في المحاصيل التي لم

 أ. مقررات من داخل القسم:

0(1+2  ) 

1(1+3) 

0(1+2) 

1(1+3) 

1(1+3) 

   التحليل اإلحصالي متعدد المتغيرات     

 التوجنات الحديةة في التقنية الحيوية    

             البيلية للمحاصيل الفسيولوجيا

    علوم المحاصيلفي  متقدمة موضوعات

                       دراسات مستقلة

 نتج 132

 نتج 130

 نتج  113

 نتج  112

      نتج 190

0(1+2) 
1(2+2) 
1(1+3) 
1(1+3) 

 الخراعة المستدامة    
  التطبيقات المتقدمة لخراعة األنسجة  

 الخراعة العضوية  
        جودة المحاصيل الحقلية  

 نتج 131
 نتج 130
 نتج 130
 نتج 111



 ب_ مقررات من خارج القسم

 

 برنامج ماجستير العلوم في المحاصيل الحقليةمقررات من  –ج 

 (3+1)1 جنادات البيليةإلفسيولوجيا ا نتج  032
 (2+2)1 كةار الدايقإلا نتج 030
 (3+1)1 نتاج التقاوي متقدمإ نتج 035
 (2+2)1 التقنية الحيوية الخراعية نتج 030
 (3+1)1 االصول الوراةية النباتية نتج 031
 (2+1)0 تربية المحاصيل الحقلية متقدم نتج 052
 (3+1)1 متقدم إنتاج محاصيل الحبوب نتج 051
 (3+1)1 متقدم إنتاج محاصيل البقول نتج 050
 (3+1)1 إنتاج المحاصيل الصناعية نتج 055

1(1+3) 
1(1+3) 
0(1+2) 
1(2+2) 

    اإلدارة المتكاملة للحشالش 
    جيا بذور المحاصيل فسيولو 

      التربية الجخيلية 

    التحوير الوراةي للنبات 

 

 نتج 110
 نتج  115
 نتج  110
 نتج 111

0(0+3) 
0(0+3) 
0(1+3) 
0(1+2) 
0(0+3) 
0(0+3) 
0(1+2) 
0(1+2) 
1(2+2) 
0(1+2) 
1(1+3) 

  إدارة المخارت
  إدارة وترشيد وتوخيع مياه الري الحقلي

  صالحية المياه للري
  علم تغذية النبات 

  األسمدة العضوية والحيوية
  عالاات التربة والماء والنبات

 العالاات المتداخلة بين الحشرات والنباتات
 المكافحة الحيوية ألمراض النبات

  علم البيلة المتقدم
  وراةة خلوية متقدم

  بذورفسيولوجيا ال

031 
 اصر

 هخر 010
 عتر 010
 عتر 050
 عتر 102
 عتر 111
 وان 139
 وان 100
 نبت 052
  نبت 000
 نبت 105



 (3+1)1 متقدم إنتاج محاصيل األعالا نتج 050
 (3+1)1 بيولوجيا الحشالش نتج 051
 (3+1)1 تحليل الخرالط الجينية نتج 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الخطة الدراسية للبرنامج: 

 المستوى األول: 

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

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

 (1+2) 3 الفسيولوجيا البيلية للمحاصيل نتج 113 2

 (7+2) 2 علوم المحاصيلموضوعات متقدمة في  نتج 112 3

 ساعات 8 المجموع

 المستوى الثاني:

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 (7+2) 2 في التقنية الحيوية التوجنات الحديةة نتج 130 1
من  لجنة اإلشراامقررات يختارها الطالب بموافقة  --/نتج  -- 2

 المقررات االختيارية 

6 

 ساعات 8 المجموع

 المستوى الثالث:

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 2 دراسات مستقلة نتج 190 1
من  لجنة اإلشرااالب بموافقة مقررات يختارها الط --/نتج  -- 2

 المقررات االختيارية 

6 

 - رسالة نتج 033 3

 ساعات 8 المجموع

 

 :الرابعالمستوى 

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

مقررات يختارها الطالب بموافقة لجنة اإلشراا من  --/نتج  -- 1
 المقررات االختيارية

6 

 - رسالة نتج 033 2
 ساعات 6 المجموع

 :الخامس والمستويات الالحقةالمستوى 

 الدراسية عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 - رسالة نتج 033 1

 - المجموع
 


