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  علوم األغذیة والزراعة كلیة
  اإلنتاج النباتيقسم 

   مقدمـــة:

) الزراعــةعلــوم األغذیــة و  حــد أقســام كلیــةیعتبــر قســم اإلنتــاج النبــاتي أ         ( كلیــة الزراعــة ســابقًا
م). ویخـــتص القســــم بتـــدریس العلـــوم الزراعیــــة فـــي مجــــاالت  ١٩٦٥(هــــ ١٣٨٥نشـــائها عــــام منـــذ إ

المحاصــیل الحقلیــة والبســتانیة والمراعــى والغابــات، كمــا یقــوم بــإجراء البحــوث التطبیقیــة التــي تهــدف 
حاصـیل الزراعیـة المختلفـة واسـتنباط أصـناف حدیثـة ذات نوعیـة جیـدة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة للم

  .العربیة والسعودیة وٕانتاجیة عالیة تتالءم مع الظروف البیئیة للمملكة
 : تخصصات رئیسة هي وقد كان القسم یضم ثالثة

        Crop Science ـ تخصص المحاصیل ١
      Horticultureـ تخصص البساتین  ٢
  Range Science  & Forestryعى والغابات  تخصص  المرا  – ٣

وتم مؤخرًا ضـمن الخطـة الدراسـیة الجدیـدة لكلیـة علـوم األغذیـة والزراعـة دمـج التخصصـات الثالثـة 
   .واحد بمسمى (اإلنتاج النباتي)في تخصص 

كلیـة بدأ برنامج الماجستیر في العلوم الزراعیة بقسم اإلنتاج النباتي بكلیة علـوم األغذیـة والزراعـة  (
) عام   .وهو من أوائـل بـرامج الدراسـات العلیـا التـي بـدأت بالكلیـة ،م)١٩٨٠( هـ١٤٠٠الزراعة سابقًا

: ماجســـتیر العلــــوم (المحاصــــیل الحقلیــــة) وماجســــتیر العلــــوم شــــمل البرنــــامج تخصصــــین همــــاقـــد و 
المراعــي یر العلــوم (تخصــص ماجســت البرنــامج بإضــافةهـــ تــم تطــویر ١٤١٥(البســاتین). وفــي عــام 

  سارات.م ةتفرع تخصص البساتین إلى ثالثكما  ،الغابات)و 
  تخصصات هي:    ةثالث البرنامج حالیاشمل وی
ــــــــــة -١ ــــــــــة –الخضــــــــــر –البســــــــــاتین (مســــــــــار: الفاكهــــــــــة  -٢  المحاصــــــــــیل الحقلی                   ) نباتــــــــــات الزین
  .المراعي والغابات - ٣

  هــــ ١٤٣٠/١٤٣١ الثـــاني الدراســـيوقـــد تخـــرج مـــن برنـــامج الماجســـتیر بالقســـم حتـــى نهایـــة الفصـــل 
)٦٣ ( ومن ضمن التطویر المقترح لبرنامج الماجستیر بالقسـم تقـدیم برنـامج ماجسـتیر العلـوم  .طالبًا

  المحاصیل الحقلیة.في 
  

  M. Sc. in Crop Scienceالمحاصیل الحقلیة    في:  ماجستیر العلوم الدرجة اسم
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٣

  أهداف البرنامج:
  یهدف البرنامج إلى:

للمســاهمة فــي  وذلــكالمحاصــیل الحقلیــة  ین وكــوادر علمیــة متخصصــة فــي مجــالهیــل بــاحثتأ – ١
  .بالمملكة عمل لما فیه تطور القطاع الزراعيبرامج التنمیة الزراعیة وال

الحقلیـة المحاصـیل المشاركة في إعداد الدراسـات واألبحـاث المتعلقـة بمشـاكل ومعوقـات إنتـاج  – ٢
  . علیهاووضع الحلول المناسبة للتغلب 

  .المحاصیل الحقلیة بمجالمواكبة المستجدات واالهتمامات العلمیة والبحثیة المتعلقة  – ٣
بـــــین الجامعـــــة والقطاعـــــات الحكومیـــــة المحاصـــــیل الحقلیـــــة  مجـــــالفـــــي دعـــــم أوجـــــه التعـــــاون  – ٤

   .والمؤسسات الخاصة ذات العالقة

  :شروط القبول والتسجیل
شــــروط القبــــول لالئحــــة الدراســــات العلیــــا  مــــن ةالمــــادة الخامســــة عشــــر  مراعــــاة مــــا ورد فــــي - ١

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

 . وفـي حالـة حصـول المتقـدمراعي والغابات)الم –البساتین  –: المحاصیل أحد تخصصاته
أو العلــوم المماثلــة  األخــرى د تخصصــات العلــوم الزراعیــةعلــى درجــة البكــالوریوس فــي أحــ

لهــا مــن الجامعــات والكلیــات األخــرى، فإنــه یشــترط یعاد لهــا مــن جامعــة الملــك ســعود أو مــا
ثالثـــة ددها القســـم وبحـــد أقصـــى ال یتجـــاوز مـــن المقـــررات التكمیلیـــة التـــي یحـــ دراســـة عـــدد

 .ن الئحة الدراسات العلیام ووفقًا لما ورد في المادة الثامنة عشرة فصول دراسیة

نجـــم (لغـــة إنجلیزیـــة) فـــي المســـتوى الدراســـي األول وال یـــدخل  ٠٥٥یـــدرس الطالـــب مقـــرر  - ٣
ضمن الوحدات الدراسیة المحتسـبة، ویسـتثنى مـن ذلـك الحاصـلون علـى درجـة ال تقـل عـن 

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

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

  :متطلبات الحصول علي الدرجة
 :مقررات الماجستیر موزعة كالتالي من على األقل  وحدة دراسیة ٢٩أن یجتاز الطالب  .١

 وحدة دراسیة إجباریة  ١٨ 

 وحدة دراسیة اختیاریة ١١ 

 م رسالة الماجستیر بنجاح إتما .٢

  الهیكل العام للبرنامج:
    :وحدة دراسیة إضافة إلى الرسالة ٢٩دد الوحدات المطلوبة ع

  عدد الوحدات    وعددها المقرراتنوع   رقم المقرر     

  ١٨  جباریةإمقررات  ٨  --- 

  ١١  مقررات اختیاریة ٦-٤  --- 

       --  الرسالة   نجت ٦٠٠

  ٢٩    المجموع 

  

  

  

  

  

  

  

  

   المقررات الدراسیة
   ماجستیر العلوم في المحاصیل الحقلیة برنامج                    
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٥

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

  )١+٢( ٣  تقنیات التجارب الحقلیة  نتج ٥٠٧
  )٠+٣( ٣  تحسین المحاصیل الحقلیة  نتج ٥٤٠
  )٠+١( ١  تقنیات معملیة  نتج ٥٩١
  )٠+١( ١  مناقشات  نتج ٥٩٥
  )٠+١( ١  طرق وأسالیب البحث العلمي  زرع ٥٠١

  )١+٢(٣                     تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة           قصر         ٥١٨ 
  )١+٢( ٣  خصوبة التربة والتسمید  عتم ٥٣٢

  المقررات االختیاریة:  - ٢
  )٠+٢( ٢           فسیولوجیا اإلجهادات البیئیة  نتج ٥٠١
  )٠+٢( ٢  عالقة الماء بإنتاجیة المحاصیل  نتج ٥٠٢
  )١+١( ٢       اإلكثار الدقیق  نتج ٥٠٣
  )٠+٢( ٢   متقدم -إنتاج التقاوي  نتج ٥٠٤
  )١+١( ٢   التقنیة الحیویة الزراعیة  نتج ٥٠٥
  )٠+٢( ٢   األصول الوراثیة النباتیة  نتج ٥٠٦
  )١+٢( ٣  متقدم  -ة تربیة المحاصیل الحقلی  نتج ٥٤١
  )٠+٢( ٢  متقدم إنتاج محاصیل الحبوب  نتج ٥٤٢
  )٠+٢( ٢  متقدم إنتاج محاصیل البقول  نتج ٥٤٣
  )٠+٢( ٢  إنتاج المحاصیل الصناعیة  نتج ٥٤٤
  )١+١( ٢     متقدم –إنتاج محاصیل األعالف   نتج ٥٤٥
  )٠+٢( ٢  بیولوجیا الحشائش  نتج ٥٤٦
  )٠+٢( ٢  نیةتحلیل الخرائط الجی  نتج ٥٤٧
  )٠+٢( ٢  دراسات خاصة   نتج ٥٩٠
  )١+٢( ٣   وراثة خلویة متقدم  نبت ٥٥٣
  )١+٢( ٣   تغذیة النبات  عتم٥٤٣

 
  توزیع المقررات

  المستوى الدراسي األول:
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٦

  عدد الوحدات الدراسیة  مسمى المقرر  رقم ورمز المقرر  م
  ) ١+٢( ٣  متقدم - فسیولوجیا المحاصیل  جنت 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+٣( ٣  الحقلیةتحسین المحاصیل   نتج ٥٤٠  ٣
  )١+٢( ٣  خصوبة التربة والتسمید  عتم ٥٣٢  ٤

  ساعات ١٠  المجمـــــــــــوع
  المستوى الدراسي الثالث:

  عدد الوحدات الدراسیة  مسمى المقرر  رقم ورمز المقرر  م
  ١  تقنیات معملیة   جتن ٥٩١  ١
مقررات یختارها الطالب بموافقة مشرفه من قائمة   جتن       ٢

  ختیاریة للبرنامجاالالمقررات 
٧  

  ساعات ٨  المجمـــــــــــوع
  لمستوى الدراسي الرابع:ا
  عدد الوحدات الدراسیة  مسمى المقرر  رقم ورمز المقرر  م
  ١  مناقشات  جنت ٥٩٥  ١
مقررات یختارها الطالب بموافقة مشرفه من قائمة   نتج       ٢

  المقررات االختیاریة للبرنامج
٤  

     رسالة  نتج ٦٠٠  ٣

  ساعات ٥  لمجمـــــــــــوعا

  
  
  
  
  

  وصف المقررات
  )١+٢( ٣متقدم                                           -نتج فسیولوجیا المحاصیل  ٥٠٠
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٧

البنـــاء الضــــوئي والتــــنفس  الخلیـــة النباتیــــة. تركیـــب ووظیفــــة الخلیـــة النباتیــــة. العالقـــات المائیــــة فــــي
البنائیــــــة للنباتــــــات الثالثیــــــة والرباعیــــــة والنباتــــــات  (تفــــــاعالت الضــــــوء والظــــــالم، تحلیــــــل المســــــارت

العصـــاریة وتـــأثیر العوامـــل البیئیـــة فـــي ذلـــك). الكفـــاءة الضـــوئیة فـــي المحاصـــیل الزراعیـــة (التمثیـــل 
ـــة  الضـــوئي، التـــنفس الضـــوئي، تحســـین قـــدرة المحصـــول فـــي عملیـــة البنـــاء الضـــوئي، تركیـــب الظل

قــیم العظمــى والمثالیــة لمعامــل المســاحة الورقیــة). الورقیـة وقــدرتها علــى اعتــراض الضــوء الســاقط، ال
والتطـــور  توزیـــع المـــادة الجافـــة فـــي النبـــات. النمـــو فـــي اللحـــاء. عالقـــة المصـــب بالمصـــدر.النقـــل 

وكروم، العوامـــل ، صـــبغة الفـــایتالنمـــو، منظمـــات النمـــو الكیمیائیـــة تحلیـــل(مراحـــل النمـــو، قیاســـات و 
المـــائي فـــي  االســتهالكربـــون وعالقتهــا بكفـــاءة وترشـــید فــي النمـــو). تمیـــز نظــائر الك البیئیــة المـــؤثرة

  المحاصیل الزراعیة. 
  

  )٠+٢( ٢                                            اإلجهادات البیئیة فسیولوجیا نتج ٥٠١
ـــ  فـــة (إنبـــاتتـــداخالتها، تأثیراتهـــا علـــى مراحـــل النمـــو المختل ة: تعریفهـــا، مصـــادرها، أنواعهـــا،اإلجهـــادات البیئی

اإلزهار وتكوین الثمار). تأثیراتهـا علـى العملیـات الفسـیولوجیة فـي النبـات (امتصـاص  البذور، النمو الخضري،
الماء والعناصر الغذائیة، التمثیل الضوئي وبناء المواد الكربوهیدراتیة، التنفس، النقل والتوزیع، تمثیـل النتـروجین 

موني في النبات). اسـتجابة النبـات لإلجهـاد (األقلمـة، التقسـیة، وبناء البروتینات، تثبیت النتروجین، التوازن الهر 
المقاومـة وآلیاتهــا المختلفــة). العوامـل المــؤثرة فــي قــدرة النباتـات علــى مقاومــة اإلجهـادات البیئیــة. طــرق تحســین 

  البیئیة المجهدة.   ات تحت الظروفتنمو النبا
  

  )٠+٢( ٢                                 عالقة الماء بإنتاجیة المحاصیل          نتج ٥٠٢

خــواص المــاء ووظائفــه. المحالیــل وطــرق قیــاس التركیــز. العالقــات المائیــة للخلیــة النباتیــة. دراســة الجهــد 
أهمیـــة المـــاء للنبـــات. المـــاء فـــي التربـــة والنبـــات. نمـــو الجـــذر  المـــائي ومكوناتـــه وتـــأثیره فـــي نمـــو النبـــات.

آلیــة امتصــاص المــاء وانتقالــه داخــل النبــات. العوامــل البیئیــة المــؤثرة فــي ووظائفــه والعوامــل المــؤثرة فیــه. 
امتصــاص المــاء. النــتح بخــر وعالقتــه باالســتهالك المــائي للمحصــول. االحتیاجــات المائیــة للمحاصــیل 
ــــة  ــــة المقاومــــة. األمــــالح وتأثیرهــــا فــــي الحالــــة المائی الزراعیــــة. ترشــــید االســــتهالك المــــائي. الجفــــاف وآلی

عتــر عالقــة ٣٦٢(متطلــب ســابق  رق قیــاس الحالــة المائیــة فــي كــل مــن التربــة والنبــات.للمحصــول. طــ
  والنبات) ءالتربة بالما

  

  ) ١+١( ٢                                                          الدقیق اإلكثارنتج  ٥٠٣

 م المحاصـیل بالمملكـة.تطبیقـات اإلكثـار الـدقیق علـى أهـ زراعة األنسجة واإلكثار الـدقیق. أساسیات
   .استخدام المیكنة في اإلكثار الدقیق
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  )٠+٢( ٢                                                   تقاوي متقدمالنتاج إنتج  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. ةالمحاصیل االقتصادی

  البذور. مخازن. حفظ التقاوي. مراقبة الجودة في البذور. معاییر البذور. اعتماد التقاوي .الهجین
  

  )١+١( ٢                                   الحیویة الزراعیة             نتج التقنیة  ٥٠٥

تركیب الجین. عملیة النسـخ. عملیـة الترجمـة. كلونـة الجـین. الهندسـة  DNAالـ و  RNAتركیب الـ 
تفاعـل البلمـرة  تطبیقات الهندسـة الوراثیـة فـي تحسـین النباتـات. یة وٕانتاج نباتات معدلة وراثیا و الوراث

ــه فـــي الزراعـــة. الـــدالئل الجزیئیـــة وتطبیقاتهـــا فـــي اإلســـراع مـــن بـــرامج التربیـــة.  المتسلســـل وتطبیقاتـ
وكذلك عمل بصمة وراثیة للتعرف على األصناف المستنبطة حدیثا. اسـتخدام الـدالئل الجزیئیـة فـي 

العشــائر مــن االنقــراض  دراســة التبــاین الــوراثي فــي العشــائر النباتیــة ودوره فــي المحافظــة علــى هــذه
  واالستخدام األمثل لهذه التصنیفات الوراثیة.

  

  )٠+٢( ٢                                                األصول الوراثیة النباتیةنتج  ٥٠٦

أخــذ العینــات للمحافظــة  .طــرق حفــظ األصــول الوراثیــة النباتیــة .مصــادر األصــول الوراثیــة النباتیــة
توصـیف وتقیـیم األصـول  .مجموعـات البـذور .البنوك الوراثیـة الوطنیـة والدولیـة .راثيعلى التنوع الو 

  استخدام األصول الوراثیة في تحسین النباتات.  .الوراثیة
  

  ) ١+٢( ٣                                                تقنیات التجارب الحقلیة  نتج ٥٠٧

 أطــرق الــتحكم فــي الخطــ. مواصــفات القطــع التجریبیــة. عــاتاختیــار القطا .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)
(التجــــارب العاملیــــة، القطاعــــات  وامـــل المتعــــددةتصــــمیم وتحلیــــل تجــــارب الع. 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+٣( ٣       تحسین المحاصیل الحقلیة                                       ج نت ٥٤٠

الوراثیة وعالقتها بتحسـین المحاصـیل. األسـاس الـوراثي لتحسـین العشـائر النباتیـة والتفاعـل بـین  لاألصو 
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اصــیل الحقلیـــة. التصــنیفات الوراثیــة والبیئیــة. تقــدیر التبــاین الــوراثي والتقــدم الــوراثي. طــرق تحســین المح
  تطبیقات التقنیة الحیویة في تربیة النبات. تقییم وتسجیل األصناف النباتیة الجدیدة. 

  

  )١+٢( ٣         متقدم                              - نتج  تربیة المحاصیل الحقلیة  ٥٤١

كوناتـه والتبــاین البیئــي. الــوراثي. الطـرق المختلفــة لتقــدیر التبـاین الــوراثي وم االتـزانالتكـرار الجینــي. 
االنتخــاب المتعــدد. دلیــل االنتخــاب. تحلیــل  التفاعــل بــین البیئــة والوراثــة. المواءمــة للتغیــرات البیئیــة.

الهجن الثنائیة والثالثیة والرباعیة. التنبؤ بمحصـول الهجـن. اسـتخدام التقـدیرات الوراثیـة والبیئیـة فـي 
  .التخطیط األمثل لبرامج التربیة

  

  )٠+٢( ٢متقدم                                        -إنتاج محاصیل الحبوب  نتج  ٥٤٢

الحبــوب. دراســة ألهــم محاصــیل الحبــوب مــن حیــث األهمیــة االقتصــادیة واألصــناف  محاصــیلمقدمــة عــن 
والتركیـــب الكیمیـــائي. بیئـــة المحصـــول وتأثیرهـــا علـــى أطـــوار النمـــو والعملیـــات الحیویـــة داخـــل النبـــات وعالقـــة 

  لك بالمحصول. العملیات والمعامالت الزراعیة وتأثیرها على نمو النبات والمحصول.ذ
  

  )٠+٢( ٢         متقدم                                 -البقول إنتاج محاصیل نتج ٥٤٣

البقــــول مـــن حیــــث األهمیـــة االقتصــــادیة واألصـــناف، والتركیــــب الكیمیـــائي. بیئــــة  محاصـــیلدراســـة 
رهــا علــى أطــوار النمــو والعملیــات الحیویــة داخــل النبــات وعالقــة ذلــك بالمحصــول. المحصــول وتأثی

  العملیات والمعامالت الزراعیة وتأثیرها على نمو النبات والمحصول.   
  

  ) ٠+٢( ٢                                     إنتاج المحاصیل الصناعیة         نتج  ٥٤٤

اسة ألهم المحاصیل الصناعیة من حیـث األهمیـة االقتصـادیة الصناعیة. در  المحاصیلمقدمة عن 
واألصـــناف والتركیـــب الكیمیـــائي. بیئـــة المحصـــول وتأثیرهـــا علـــى أطـــوار النمـــو والعملیـــات الحیویـــة 
داخــل النبــات وعالقــة ذلــك بالمحصــول. العملیــات والمعــامالت الزراعیــة وتأثیرهــا علــى نمــو النبــات 

  والمحصول.
  

  )١+١( ٢                                      متقدم  - عالف األ إنتاج محاصیلنتج  ٥٤٥
المعــامالت الحقلیــة وأثرهــا علــى  .وتأثیرهــا علــى نمــو وٕانتاجیــة محصــول العلــف والحقلیــةالعوامــل البیئیــة 

أسـس زراعـة  .البرسیم والرودس والبدائل األخـرى مـن المحاصـیل الحولیـة .كمیة ونوعیة محصول العلف
تقیــیم   .رعــي) ،ســیالج ،اســتغالل محاصــیل العلــف (دریــس  .ف منفــردة أو فــي مخــالیطمحاصــیل العلــ
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  المحاصیل الصیفیة وترشید زراعة األعالف.  .كفاءة التأسیس وجودة العلف
  

   )١+١( ٢                                                     حشائشالنتج بیولوجیا  ٥٤٦

العملیــات  .العوامــل البیئیــة وأثرهــا علــى نمــو وانتشــار الحشــائش .مصــادر وســمات نباتــات الحشــائش
دینامیكیـــة المخـــزون البـــذري وظـــاهرة الكمـــون فـــي  .الزراعیـــة وأثرهـــا علـــى تكـــاثر نباتـــات الحشـــائش

  المنافسة بین نباتات الحشائش والمحصول وأثرها على اإلنتاج. .الحشائش
    

  )٠+٢( ٢                                                تحلیل الخرائط الجینیة  نتج  ٥٤٧

تحلیـــل  .تركیـــب الجـــین فـــي الكائنـــات الحیـــة الراقیـــة ومقارنتهـــا بالبكتریـــا. التبـــاین فـــي قاعـــدة واحـــدة
تحلیـــل البروتینـــات الكلیـــة فــي الجینـــوم. الجینـــات المتشـــابهة.  فـــي الكائنـــات الحیـــة الراقیــة. الجینــوم 

الجینـوم فـي الكائنـات الحیـة المختلفـة. مصـادر االنترنـت فـي  عائالت الجینات. المقارنة بین تركیب
). طـرق معملیـة TiGER, UCSC, NCBIطرق البحث في تتابع القواعد النیوكلیدیـة والبـروتین (

  في تحلیل الجینوم. شجرة العالقة الوراثیة.
  

   )٠+٢( ٢                                              نتج دراسات خاصة            ٥٩٠

  متقدمة في مواضیع خاصة في أحد مجاالت علوم المحاصیل الحقلیة. دراسات
  

  )١+٠( ١                                            تقنیات معملیة             ج نت ٥٩١

ـــــى األجهـــــزة  ـــــة،  والمـــــوادالتعـــــرف عل ـــــات واألنســـــجة النباتی ـــــل العین ـــــة المســـــتخدمة فـــــي تحلی المعملی
، وتقدیر العناصر والمركبـات النباتیـة كمـا یشـمل اإللمـام DNA نزیمات، البروتینات،استخالص اإل

  بتقنیة عمل القطاعات المجهریة لألنسجة والخالیا النباتیة.
  

  )٠+١(١                                    مناقشات                             تجن ٥٩٥

  طالب یقوم بدراستها ثم إلقائها ومناقشته فیها.مختارة في مجال بحث ال مواضیعتحدید 
  

                                                             رسالة نتج ٦٠٠

  الدراسیة خارج القسم وصف المقررات

  كلیة علوم األغذیة والزراعة



  ھـ١٤٣١، كلیة علوم األغذیة والزراعة –قسم اإلنتاج النباتي  –برنامج ماجستیر العلوم في المحاصیل الحقلیة
 

١١

  )٠+١( ١                                          العلميطرق وأسالیب البحث  زرع 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 

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

  قسم علوم التربة

  )١+٢( ٣                                                والتسمیدخصوبة التربة  عتم ٥٣٢

وتیسـرها. مبـادئ وطـرق االختبـارات المسـتخدمة فـي تقـویم خصـوبة التربـة.  الغذائیةسلوك العناصر 
لیـــل النبـــات واختبـــارات األنســـجة معـــایرة اختبـــارات التربـــة لغـــرض تحدیـــد االحتیاجـــات الســـمادیة. تح

  لتحدید مستوي خصوبة التربة. استخدام النظائر المشعة في التربة. 
  

  )١+٢( ٣                تغذیة نبات                                              عتم ٥٤٣

قــــة ونظریـــات االیونــــات بواســــطة جـــذور وعالقــــة ذلــــك بنشـــاط االیونــــات وطا امتصــــاصمیكانیكیـــة 
ــــي جــــودة  ــــأثیر األیونــــات غیــــر العضــــویة عل ــــة. ت االدمصــــاص لمعــــادن الطــــین والمركبــــات المخلبی

  اإلنتاج. االتزان األیوني داخل وحاجر الخلیة النباتیة.

  الزراعي االقتصادقسم 

 )١+٢( ٣                                   تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیةقصر   ٥١٨

تجریبي. التصمیم تام التعشیة (تحلیل التباین األحادي). النماذج الثابتة أساسیات التصمیم ال
شوائیة، والمختلطة.  المقارنات المتعددة. المقارنات المتعامدة (المصممة). تصمیم القطاعات عوال

  العشوائیة الكاملة. التجارب العاملیة. تصمیم القطع العشوائیة المنشقة. تحلیل التغایر.
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١٢

  )١+٢( ٣                                            متقدم          خلویةوراثة نبت  ٥٥٣

التغیــــرات فــــي أعــــداد كروموســــومات  النباتــــات االقتصــــادیة مــــع التركیــــز علــــي دراســــة االختالفــــات 
یــــــة. دراســــــة فوائــــــد وطــــــرق التغیــــــرات العددیــــــة للكروموســــــومات. والتغیــــــرات الكروموســــــومیة التركیب

الكروموســومیة. األســـاس الخلـــوي لالرتبـــاط والعبـــور والمیكانیكیــة الجزئیـــة للعبـــور.  تحدیـــد الخـــرائط 
   الكروموسومیة.

  كلیة اللغات والترجمة

  وحدة اللغات

  )٠+٦(٦)      طالب الدراسات العلیا لكلیة علوم األغذیة والزراعةمقرر اللغة االنجلیزیة (نجم  ٠٥٥

علــى تطـویر المهـارات األساســیة للغـة االنجلیزیـة مــن خـالل األنشـطة والتــدریبات  المقـرریعمـل هـذا 
  القراءة والكتابة والقواعد والكلمات. نواحيالمنظمة. تعتمد محتویات المقرر على 
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١٣

  أعضاء هیئة التدریس في قسم اإلنتاج النباتي

  التخصص  الرتبة  االسم  
 نباتات الزینة أستاذ عبد العزیز المانع د. فهد بن  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 تاذأس 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 رفاسيد. علي بن عبد هللا الد  ١٠
 إنتاج األعالف أستاذ د. ناصر بن عبد الرحمن السحیباني  ١١
 نباتات الزینة أستاذ مشارك د. یوسف سراج علي  ١٢
 إنتاج الفاكهة أستاذ مشارك د. راشد بن سلطان العبید  ١٣
 إدارة المراعي أستاذ مشارك د. سعود بن لیلي الرویلي  ١٤
 بیئة الغابات أستاذ مشارك سفر الشهراني د. ثبیت بن  ١٥
  إنتاج الفاكهة 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 د. صالح السید الهنداوي  ٢١
 الخضر أستاذ مساعد د. مخلد بن مطیران العنزي  ٢٢
 إنتاج الفاكهة أستاذ مساعد د. عادل بن محمد السیف  ٢٣

  
  


