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 علوم األغذیة والزراعة كلیة
                                               قسم اإلنتاج النباتي     

  

  : مقدمـــة
) منـذ إنشـائها یعتبر قسم اإلنتا ج النباتي أحد أقسام كلیة علـوم األغذیـة والزراعـة (كلیـة الزراعـة سـابقًا

م). ویخـتص القسـم بتـدریس العلــوم الزراعیـة فـي مجـاالت المحاصـیل الحقلیــة ١٩٦٥هــ (١٣٨٥عـام 
والبســـتانیة والمراعـــى والغابـــات، كمـــا یقـــوم بـــإجراء البحـــوث التطبیقیـــة التـــي تهـــدف إلـــى رفـــع الكفـــاءة 

تاجیــة للمحاصــیل الزراعیــة المختلفــة واســتنباط أصــناف حدیثــة ذات نوعیــة جیــدة وٕانتاجیــة عالیــة اإلن
  تتالءم مع الظروف البیئیة للمملكة العربیة والسعودیة. 

  هي: على مستوى البكالوریوس وقد كان القسم یضم ثالثة تخصصات رئیسة 
       Crop Science ـ تخصص المحاصیل ١

     Horticultureـ تخصص البساتین  ٢
  Range Science  & Forestryتخصص  المراعى والغابات   – ٣

وتـم مــؤخرًا ضــمن الخطــة الدراســیة الجدیــدة لكلیـة علــوم األغذیــة والزراعــة دمــج التخصصــات الثالثــة 
  في تخصص واحد بمسمى (اإلنتاج النباتي). 

(كلیـة  بكلیـة علـوم األغذیـة والزراعـة بدأ برنـامج الماجسـتیر فـي العلـوم الزراعیـة بقسـم اإلنتـاج النبـاتي
) عــــام  م )، وهــــو مــــن أوائــــل بــــرامج الدراســــات العلیــــا التــــي بــــدأت ١٩٨٠هـــــ ( ١٤٠٠الزراعـــة ســــابقًا

بالكلیـــة. وقـــد شـــمل البرنـــامج تخصصـــین همـــا: ماجســـتیر العلـــوم (المحاصـــیل الحقلیـــة) وماجســـتیر 
افة تخصـــص ماجســـتیر العلـــوم هــــ تـــم تطـــویر البرنـــامج  بإضـــ١٤١٥العلـــوم ( البســـاتین). وفـــي عـــام 

 ة(المراعي والغابـات)، كمـا تفـرع تخصـص البسـاتین إلـى ثالثـة مسـارات. ویشـمل البرنـامج حالیـا ثالثـ
  تخصصات هي:   

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

).  ٦٢هـ (١٤٢٩/١٤٣٠الفصل الدراسي األول  وقد تخرج من برنامج الماجستیر بالقسم حتى نهایة   طالبًا
 مجــال ومــن ضــمن التطــویر المقتــرح لبرنــامج الماجســتیر بالقســم تقــدیم برنــامج ماجســتیر العلــوم فــي

  .المراعي والغابات

  M. Sc. in Range Science & Forestryفي المراعي والغابات ماجستیر العلوم :الدرجةمسمى 
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  أهداف البرنامج
  رنامج إلى:یهدف الب

للمسـاهمة فـي  وذلـك المراعـي والغابـات يمجـالتأهیل باحثین وكوادر علمیة متخصصـة فـي  - ١
  بالمملكة. عمل لما فیه تطور القطاع الزراعيبرامج التنمیة الزراعیة وال

ووضــــع  المراعــــي والغابــــات تكالالدراســــات واألبحــــاث المتعلقــــة بمشــــ المشــــاركة فــــي إعــــداد - ٢
  . هاالحلول المناسبة للتغلب علی

  .المراعي والغابات لعلمیة والبحثیة المتعلقة بمجاليالمستجدات واالهتمامات ا مواكبة - ٣
ــــة  المراعــــي والغابــــات يمجــــالفــــي دعــــم أوجــــه التعــــاون  - ٤ بــــین الجامعــــة والقطاعــــات الحكومی

   .والمؤسسات الخاصة ذات العالقة
  

  شروط القبول والتسجیل:
شـروط القبـول والتسـجیل لة الدراسـات العلیـا الئح المادة الخامسة عشر من مراعاة ما ورد في - ١

  في الجامعات السعودیة.
(اإلنتــاج النبــاتي أو أن یكــون المتقــدم حاصــًال علــى درجــة البكــالوریوس فــي العلــوم الزراعیــة  - ٢

 . وفــي حالــة حصــول المتقــدمي والغابــات)عــالمرا  –البســاتین  –: المحاصــیل أحــد تخصصــاته
أو العلـوم المماثلـة لهـا  األخـرىالعلـوم الزراعیـة على درجة البكالوریوس في أحـد تخصصـات 

یعادلها من الجامعـات والكلیـات األخـرى ، فإنـه یشـترط دراسـة  من جامعة الملك سعود أو ما
ســاعة ووفقــًا  ٢٤ددها القســم وبحــد أقصــى ال یتجــاوز عــددًا مــن المقــررات التكمیلیــة التــي یحــ

  العلیا. لما ورد في المادة الثامنة عشرة من الئحة الدراسات
  أن یجتاز المتقدم المقابلة الشخصیة وفقًا لإلجراء الذي یحدده القسم.  - ٣

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

 وحدة دراسیة إجباریة  ١٧ 

 وحدة دراسیة اختیاریة ١٢  
  .إتمام رسالة الماجستیر بنجاح  - ب

  تطلبات الدرجة ونظام الدراسة وفقا لما یلي:وتكون م
تكــون الدراســة للحصــول علــى الدرجــة فــي هــذا البرنــامج عــن طریــق المقــررات الدراســیة وتقــدیم  - ١

) مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات العلیــا فــي الجامعــات ١(الفقــرة  ٣٣الرســالة وذلــك وفقــًا للمــادة 
  السعودیة.
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یة موزعـــة علـــى أربـــع مســـتویات دراســـیة وفقـــًا         وحـــدة دراســـ ٢٩یـــدرس الطالـــب مـــا ال یقـــل عـــن  - ٢
یجـوز للمشــرف علـى الرســالة توجیــه لرســالة. و اإلـى  باإلضــافةالعــام الهیكـل لمـا هــو موضـح فــي 

یة ولهـــا عالقـــة مباشـــرة بمجـــال الطالـــب إلـــى دراســـة مقـــررات أخـــرى بالجامعـــة یـــرى أنهـــا ضـــرور 
  .بحثه

المسـتوى الدراسـي األول وال یـدخل ضـمن  نجـم ( لغـة إنجلیزیـة ) فـي ٠٥٥یدرس الطالب مقـرر  - ٣
درجـة  ٥٠٠الوحدات الدراسیة المحتسبة ، ویستثنى من ذلك الحاصلون على درجة ال تقـل عـن 

أو الحاصـــلون علـــى درجـــة البكـــالوریوس مـــن جامعـــة غیـــر عربیـــة لغـــة  TOFELفـــي اختبـــار 
  فیها اللغة اإلنجلیزیة . سالتدری

        مسارات البرنامج: 
  :   ین التالیینالمسار ماجستیر العلوم في المراعي والغابات ج برنام یشمل  

 Range Scienceالمراعي   - ١

  Forestry الغابات   - ٢

  البرامج المرجعیة
  ، تم الرجوع للبرامج األكادیمیة المماثلة في الجامعات التالیة:البرنامجلتصمیم 

  

الدولة   القسم  الجامعة   
  والمدینة

  الرابط

١  Colorado 
State 

University 

Department 
of Forest, 

Rangeland & 
Watershed 

Stewardship 

فورت 
 ،كولنز

، كلورادو
الوالیات 
  المتحدة

http://warnercnr.colostate.edu/frws-home/ 
 

٢  Texas 
A&M 

University 

Department 
of Ecosystem 
Science and 
Management 

كولج 
ستایشن، 
تكساس، 
الوالیات 

  المتحدة

http://essm.tamu.edu/ 

٣  University 
of 

Wyoming   

Department 
of Renewable 

Resources  

، لرمي
، ویومنج

الوالیات 
 المتحدة

http://uwadmnweb.uwyo.edu/REGISTRAR/BULLETIN/1AGR
EWM.HTML 
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  الهیكل العام للبرنامج:
    :وحدة دراسیة إضافة إلى الرسالة ٢٩عدد الوحدات المطلوبة 

  عدد الوحدات  وعددها المقرراتنوع   رقم المقرر

  ١٨           جباریةإمقررات  ٨  --- 

  ١١         رات اختیاریةمقر  ٦  --- 

  --          لغة انجلیزیة  نجم ٠٥٥

       --         الرسالة   نجت ٦٠٠
  ٢٩           المجموع 

  
  

  المقررات الدراسیة
  المراعي والغابات برنامج ماجستیر العلوم في

  المقررات اإلجباریة )١(
  )١+٢( ٣متقدم                             - فسیولوجیا المحاصیل  تنج   ٥٠٠
  )١+٢( ٣                 تقنیات التجارب الحقلیة  نتج ٥٠٧
  )١+٢( ٣النظم البیئیة في المراعي والغابات                                   نتج   ٥١٩
  )٠+٢( ٢               دینامیكیة الغطاء النباتي  (مسار المراعي)  نتج   ٥٦٠
  )١+٠( ١               مسار المراعي)(لمراعي  تطبیقات عملیة في ا  نتج   ٥٦١
  )٠+٢( ٢                                 )(مسار الغاباتإنماء ورعایة الغابات   نتج   ٥٥٠
  )١+٠( ١                                                                                    تقنیات معملیة   نتج   ٥٩١
  )٠+١( ١مناقشات                                                                        نتج ٥٩٥
  )٠+١( ١طرق وأسالیب البحث العلمي                                           زرع    ٥٠١
  )٠+١( ١  )(مسار الغاباتمحافظة علي البیئة أنظمة وتشریعات ال  تنح     ٥٨٣
  )١+٢( ٣  تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة  قصر ٥١٨

  )المراعيالمقررات االختیاریة لبرنامج ماجستیر العلوم في المراعي والغابات (مسار  )٢(

  )٠+٢( ٢اإلجهادات البیئیة                                فسیولوجیا  نتج   ٥٠١
  )٠+٢( ٢                                 األصول الوراثیة النباتیة   نتج  ٥٠٦
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٦

  )١+١( ٢                        قیاسات وتحلیل الغطاء النباتي        نتج ٥٦٢
  )١+١( ٢                            إنتاج محاصیل األعالف متقدم    نتج ٥٤٥
  )٠+٢( ٢المراعي                     العالقات النباتیة الحیوانیة في    نتج ٥٦٣
  )٠+٢( ٢                                    التأهیل البیئي للمراعي  نتج   ٥٦٤
  )٠+٢( ٢إدارة المراعي لالستغالل المتعدد                              نتج ٥٦٥
  )٠+٢( ٢دراسات خاصة                                            نتج   ٥٩٠
  )١+٢( ٣                                       تغذیة حیوان متقدم  نجح ٥١١
  )١+٢( ٣                                              تغذیة النبات     عتم ٥٤٣
  )٠+٣( ٣                                     تعریة التربة وصیانتها    عتم ٥٦٦
  )١+٢( ٣اء التربة الدقیقة                                         أحی    عتم ٥٧٣
  )١+١( ٢                        المتقدم –تصنیف النباتات الزهریة     نبت ٥٢١
  )١+١( ٢                                          علم البیئة المتقدم    نبت ٥٤١
  )٠+٢( ٢لموارد الطبیعیة                 التصحر والمحافظة على ا  نبت   ٥٤٣
  )٠+١( ١أنظمة وتشریعات المحافظة على البیئة                       تنح   ٥٨٣
  )٢+١( ٣جغرافیة البیئة والموارد الطبیعیة                           جغر   ٥٢١

  (مسار الغابات) المقررات االختیاریة لبرنامج ماجستیر العلوم في المراعي والغابات )٣(

  )٠+٢( ٢      األصول الوراثیة النباتیة    تنج ٥٠٦
  )١+١( ٢    اإلدارة الفنیة للغابات    نتج ٥٥١
  )٠+٢( ٢  استغالل منتجات الغابات   نتج   ٥٥٢
  )٠+٢( ٢  بیئة الغابات     نتج ٥٥٣
  )٠+٢( ٢  فسیولوجي األشجار     نتج ٥٥٤
  )٠+٢( ٢     قیاس وحصر الغابات   نتج  ٥٥٥
  )٠+٢( ٢    بذور األشجار    نتج ٥٥٦
  )٠+٢(٢  التركیب التشریحي لألخشاب   نتج   ٥٥٧
  )٠+٢( ٢  الصفات الفیزیائیة لألخشاب   نتج   ٥٥٨
  )٠+٢( ٢       التركیب الكیمیائي لألخشاب  نتج ٥٥٩
  )٠+٢( ٢  دراسات خاصة      تجن ٥٩٠
  )١+١( ٢  المتقدم   –تصنیف النباتات الزهریة    نبت   ٥٢١
  )١+١( ٢    آفات األشجار الخشبیة    وقن ٥٢٥
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٧

  )١+٢( ٣  تغذیة النبات       عتم ٥٤٣
  )٠+٣( ٣  تعریة التربة وصیانتها    عتم   ٥٦٦
  )١+٢( ٣   أحیاء التربة الدقیقة    عتم ٥٧٣
  )٠+٢( ٢  التصحر والمحافظة على الموارد الطبیعیة   نبت   ٥٤٣

  
  توزیع المقررات

  راسي األولالمستوى الد
  عدد الوحدات الدراسیة  مسمى المقرر  رقم ورمز المقرر

    لغة إنجلیزیة  نجم ٠٥٥
  )١+٢( ٣  متقدم - فسیولوجیا المحاصیل  نتج ٥٠٠

  )١+٢( ٣  تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة  قصر ٥١٨
  ساعات ٦  المجمـــــــــــوع

  المستوى الدراسي الثاني
  الوحدات الدراسیة عدد  مسمى المقرر  رقم ورمز المقرر

  )٠+١( ١  طرق وأسالیب البحث العلمي  زرع ٥٠١
  )١+٢( ٣  تقنیات التجارب الحقلیة  نتج ٥٠٧
  )١+٢( ٣  النظم البیئیة في المراعي والغابات  نتج ٥١٩
  نتج  ٥٧٠
  أو
  نتج  ٥٨٠

مسار المراعي)               ( دینامیكیة الغطاء النباتي
  أو  

      سار الغابات)إنماء ورعایة الغابات (م

٠+٢( ٢(  
  أو

٠+٢( ٢(  

  نتج ٥٧١
  أو

  تنح ٥٨٣    

  مسار المراعي)( تطبیقات عملیة في المراعي
  أو

  (مسار الغابات) أنظمة وتشریعات المحافظة على البیئة والغابات 

١+٠( ١(  
  أو 

١+٠( ١(  

  ساعات ١٠  المجمـــــــــــوع
  لثالثالمستوى الدراسي ا

  عدد الوحدات الدراسیة  المقرر مسمى  رقم ورمز المقرر
  ١  تقنیات معملیة   نتج ٥٩١

  ٧  مقررات یختارها الطالب بموافقة مشرفه من قائمة المقررات الدراسیة للمسار  نتج

  ساعات ٨  المجمـــــــــــوع
  المستوى الدراسي الرابع

  عدد الوحدات الدراسیة  مسمى المقرر  رقم ورمز المقرر
  ١  تمناقشانتج        ٥٩٥ 
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٨

  ٤  مشرفه من قائمة المقررات الدراسیة للمسار بموافقةمقررات یختارها الطالب   نتج      
    * رسالة  نتج ٦٠٠

  ساعات ٥  المجمـــــــــــوع
  .ساعات ٦اسیة وبمجموع ال یزید عن وحدة در  ٢یحسب للرسالة في هذا المستوى  *

  
  

  الحقةالمستویات الدراسیة ال
  عدد الوحدات الدراسیة  المقررمسمى   رقم ورمز المقرر

    * رسالة  نجت ٦٠٠

   المجمـــــــــــوع
  .ساعات ٦اسیة وبمجموع ال یزید عن وحدة در  ٢یحسب للرسالة في هذا المستوى  *
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٩

  وصف المقررات

  )١+٢( ٣متقدم                                           -نتج فسیولوجیا المحاصیل  ٥٠٠
یة النباتیة. العالقات المائیـة فـي الخلیـة النباتیـة.  البنـاء الضـوئي والتـنفس تركیب ووظیفة الخل

(تفـــاعالت الضـــوء والظـــالم، تحلیـــل المســـارت البنائیـــة للنباتـــات الثالثیـــة والرباعیـــة والنباتـــات 
العوامـل البیئیـة فـي ذلـك). الكفـاءة الضـوئیة فـي المحاصـیل الزراعیـة (التمثیـل  وتأثیرالعصاریة 

نفس الضــوئي، تحســین قــدرة المحصــول فـي عملیــة البنــاء الضــوئي، تركیــب الظلــة الضـوئي، التــ
الورقیـــة وقـــدرتها علـــى اعتـــراض الضـــوء الســـاقط، القـــیم العظمـــى والمثالیـــة لمعامـــل المســـاحة 
الورقیة). النقل في اللحاء. عالقـة المصـب بالمصـدر.  توزیـع المـادة الجافـة فـي النبـات. النمـو 

اســـــات و تحلیـــــل النمــــو، منظمـــــات النمـــــو الكیمیائیـــــة ، صـــــبغة والتطــــور (مراحـــــل النمـــــو، قی
الفـــایتوكروم، العوامـــل البیئیـــة المـــؤثرة   فـــي النمـــو). تمیـــز نظـــائر الكربـــون وعالقتهـــا بكفـــاءة 

  وترشید االستهالك المائي في المحاصیل الزراعیة. 
  

  )٠+٢( ٢                                            اإلجهادات البیئیة نتج فسیولوجیا ٥٠١
اإلجهــادات البیئیــة: تعریفهــا،  مصـــادرها،  أنواعهــا،  تــداخالتها، تأثیراتهـــا علــى مراحــل النمـــو 
المختلفــة (إنبــات البــذور، النمــو الخضــري،  اإلزهــار وتكــوین الثمــار). تأثیراتهــا علــى العملیــات 

ئي وبنــاء المــواد الفســیولوجیة فــي النبــات (امتصــاص المــاء والعناصــر الغذائیــة، التمثیــل الضــو 
الكربوهیدراتیة، التنفس، النقل والتوزیع، تمثیل النتروجین وبنـاء البروتینـات، تثبیـت النتـروجین، 
التوازن الهرمـوني فـي النبـات). اسـتجابة النبـات لإلجهـاد (األقلمـة، التقسـیة، المقاومـة وآلیاتهـا 

ادات البیئیة. طرق تحسین نمـو المختلفة). العوامل المؤثرة في قدرة النباتات على مقاومة اإلجه
  ات تحت الظروف البیئیة المجهدة.  تالنبا

  

       )٠+٢( ٢                                                األصول الوراثیة النباتیةنتج  ٥٠٦

مصادر األصول الوراثیة النباتیة، طرق حفظ األصـول الوراثیـة النباتیـة، أخـذ العینـات للمحافظـة 
التنــوع الــوراثي، البنــوك الوراثیــة الوطنیــة و الدولیــة، مجموعــات البــذور، توصــیف و تقیــیم علــى 

   األصول الوراثیة، استخدام األصول الوراثیة في تحسین النباتات.
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١٠

)  ١+٢( ٣                            تقنیات التجارب الحقلیة                      نتج ٥٠٧
 أطـرق الـتحكم فـي الخطـ .مواصفات القطع التجریبیـة .اختیار القطاعات .ةأنواع التجارب الحقلی

(تــام العشــوائیة، القطاعــات العشــوائیة  تصــمیم وتحلیــل التجــارب ذات العامــل الواحــد .التجریبــي
(تصــامیم لـــتس،  تصــمیم وتحلیــل تجـــارب القطاعــات غیــر الكاملـــة .الكاملــة، المربــع الالتینـــي)

(التجــارب العاملیــة، القطاعــات  تحلیــل تجــارب العوامــل المتعــددةتصــمیم و  .نــة)وزو لمالمجــامیع ا
(العینـات المتعـددة، القیاسـات  تحلیـل بیانـات المشـاهدات المتعـددة .المنشقة، قطاعات الشـرائح)

المشـاكل المتكـررة  .تحلیل بیانات التجارب المكررة (مواسـم، سـنوات، مواقـع) .على فترات زمنیة)
   حقلیة.في تصمیم وتحلیل التجارب ال

  
  )١+١( ٢                         قیاسات وتحلیل الغطاء النباتي                  تجن ٥١٨

الرصــد  .الخصــائص الرئیســیة للغطــاء النبــاتي (التغطیــة، الكثافــة، التــردد، إنتــاج الكتلــة الحیــة)
اسـتخدام االستشـعار  .المراعـي يضـاخـرائط اسـتغالل أر  .الخرائط النباتیة .الدوري للغطاء النباتي

  تحلیل بیانات الغطاء النباتي.   .عن بعد في حصر وتصنیف المراعي
  

  )١+٢( ٣                             نتج النظم البیئیة للمراعي والغابات               ٥١٩
 العالقــات .تعریــف الــنظم البیئیــة الرعویــة والغابیــة ومكوناتهــا (الحیــة وغیــر الحیــة) ووظائفهــا

االتجاهـات والتشـریعات المحلیـة والعالمیـة للمحافظـة  .التنـوع األحیـائي .البیئیة للمكونـات الحیـة
  على النظم البیئیة الرعویة والغابیة. 

  

)   ١+١( ٢                                       متقدم  - عالفاألإنتاج محاصیل نتج  ٥٤٥
نتاجیة محصـول العلـفالعوامل البیئیة والحقلیة وتأثیرها على ن المعـامالت الحقلیـة وأثرهـا  .مو وإ

  .والرودس والبدائل األخرى من المحاصـیل الحولیـة مالبرسی  .على كمیة ونوعیة محصول العلف
 –اســـتغالل محاصــیل العلـــف (دریـــس . أســس زراعـــة محاصــیل العلـــف منفـــردة أو فــي مخـــالیط

ــاءة التأســیس وجــودة العلــف  .رعــي) –ســیالج  لمحاصــیل الصــیفیة وترشــید زراعــة ا .تقیــیم كف
  .األعالف

  

  )٠+٢( ٢                                   دینامیكیة الغطاء النباتي             تجن ٥٦٠
نظریــات التغیــر فــي   .العوامــل المــؤثرة فــي التوزیــع المكــاني والزمــاني للغطــاء النبــاتي الطبیعــي

وظــائف النظــام  .ابــت واالنتقــالي، نظریــات أخــرى)الغطــاء النبــاتي (التعاقــب النبــاتي، الوضــع الث
  أثر المتغیرات البیئیة واإلنسان على دینامیكیة الغطاء النباتي الطبیعي.  –البیئي الرعوي
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١١

  
                                        )١+٠( ١                           نتج تطبیقات عملیة في المراعي                  ٥٦١

طبیقــات عملیــة وحقلیــة فــي المراعــي حســب موضــوع البحــث باالتفــاق مــع المشــرف الــرئیس علــى ت
  الطالب.  

  
  )١+١( ٢                          نجت قیاسات وتحلیل الغطاء النباتي             ٥٦٢

صــد الر  –، إنتـاج الكتلــة الحیــة) التغطیــة، الكثافــة، التــرددالخصـائص الرئیســیة للغطــاء النبـاتي (
ـــاتي  ـــدوري للغطـــاء النب ـــة  –ال اســـتخدام  -المراعـــي يضـــاخـــرائط اســـتغالل أر  –الخـــرائط النباتی

  .  تحلیل بیانات الغطاء النباتي -االستشعار عن بعد في حصر وتصنیف المراعي
  

  )٠+٢( ٢                                 نتج العالقات النباتیة الحیوانیة في المراعي ٥٦٣
االحتیاجــات الغذائیــة للحیوانــات الرعویــة  .ركة بــین النبــات والحیــوان فــي المراعــيالنشــأة المشــت

مفهوم االستساغة والتفضیل وعالقتهما بتغیر المجتمعـات  .سلوك الرعي لدى الحیوانات .والبریة
ــة ــة الرعوی ــات للرعــي (التحمــل والتحاشــي) وآلیاتهــا .النباتی مضــادات الجــودة فــي  .مقاومــة النب

تأثیر الحیوانـات غیـر المجتـرة فـي  .نظریة زیادة اإلنتاج بالرعي .ها بإدارة المراعيالنبات وعالقت
  دور الحیوانات العاشبة في عملیات التلقیح ونشر البذور. .الغطاء النباتي الرعوي

  

  )٠+٢( ٢                                         نتج الـتأهیل البیئي للمراعي       ٥٦٤
مؤشـــرات التـــدهور فـــي المراعـــي (تغیـــرات خصـــائص الغطـــاء النبـــاتي   .البیئـــي مفهـــوم التأهیـــل

تحـویر مكونـات النظـام البیئـي الحیـة  .تحفیـز التحسـن الـذاتي للنظـام البیئـي .وخصائص التربة)
نظریـــات التغیــر فـــي الغطـــاء النبــاتي ووظـــائف النظـــام البیئــي الرعـــوي وعالقتهـــا  .وغیــر الحیـــة

مؤشـــرات نجـــاح التأهیـــل البیئـــي  .بیقـــات التأهیـــل البیئـــي للمراعـــيأمثلـــة لتط .بالتأهیـــل البیئـــي
  (االستدامة، اإلنتاجیة، التنوع األحیائي).

  

  )٠+٢( ٢         راعي لالستغالل المتعدد                               إدارة الم نتج ٥٦٥
حفــظ   .یــاة الفطریــةاســتغالل المراعــي لتنمیــة الح  .اســتغالل المراعــي إلنتــاج الثــروة الحیوانیــة

التضاد بـین  .استغالل المراعي للتنزه .إدارة مساقط المیاه .األصول الوراثیة للنباتات االقتصادیة
األنظمـة المرتبطـة باالسـتغالل  .أوجه االستغالل والموازنة بینهما للمحافظة على التنوع اإلحیـائي

  المتعدد للمراعي.
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١٢

  )٠+٢( ٢                                         إنماء ورعایة الغابات         نتج  ٥٥٠
تعریف إنماء ورعایـة الغابـات. مكانـة إنمـاء ورعایـة الغابـات فـي علـوم الغابـات. اختیـار األنـواع 
ـــة  ـــات التنموی ـــد الطبیعـــي. المشـــاجر والعملی ـــوراثي. وســـائل وطـــرق إعـــادة التجدی والتحســـین ال

ــیم، تحســین المصــارف). ــات.  (التســمید، الخــف، التقل نظــم القطــع والحصــاد إلعــادة إنمــاء الغاب
  تطبیقات المشاتل. إعادة الغابات. القوانین والتطبیقات الحالیة إلنماء ورعایة الغابات.

  
  )١+١( ٢                                                 لغابات الفنیة ل اإلدارةنتج  ٥٥١

. آفات قة التنوع الحیوي. المساقط المائیة. الحرائالغابات الطبیعیة واإلدارة المستدامة. إدار 
  الغابات. اإلدارة البیئیة لالستجمام.

  
  )٠+٢( ٢                                استغالل منتجات الغاباتنتج  ٥٥٢

مفهــــوم االســــتغالل. إســــقاط وقطــــع األشــــجار. تصــــنیف األخشــــاب واســــتخدامها وخصائصــــها.                
فیفهــا. األخشــاب المصــنعة (عجینــة الــورق، الخشــب الملصــق). المنتجــات نشــر األخشــاب وتج

  الكیمیائیة والثانویة. 
  

  )٠+٢( ٢                                                            نتج  بیئة الغابات ٥٥٣
لمجتمعـات ترب الغابـات. ا فيالعوامل البیئیة والغابات. الطاقة والكتلة الحیویة. دورات العناصر 

  النباتیة. االضطراب. التعاقب. التنافس. تدهور الغابات.
  

  )٠+٢( ٢                                              نتج فسیولوجي األشجار  ٥٥٤

نمــو وتركیــب األشــجار. المتطلبــات البیئیــة لنمــو األشــجار. العوامــل الداخلیــة المــؤثرة علــى نمــو 
رات، الــدهون، منظمــات النمــو). النقــل والتوزیــع فــي األشــجار. األشــجار (األنزیمــات، الكربوهیــد

  امتصاص الماء والعناصر المعدنیة في األشجار. األشجار واإلجهاد البیئي.
  

  )٠+٢( ٢                                            نتج  قیاس وحصر الغابات ٥٥٥

ـــدیر ـــد مســـاحة األرض. خصـــائص األشـــجار. تق ـــاس. تحدی ـــادئ القی حجـــم ووزن األشـــجار.  مب
تصـمیم العینـات للحصـر. نمـو  ة.خصائص الغابة. تقـدیر المنتجـات األولیـة للغابـة. حصـر الغابـ

  األشجار. تقدیر نمو الغابة والمحصول. النمذجة والتنبؤ بمعدل النمو وكمیة المحصول.
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  )٠+٢( ٢                           بذور األشجار                               نتج  ٥٥٦
تصـــنیف بـــذور األشـــجار. أنـــواع الســـكون فـــي البـــذور. بیئـــة اإلنبـــات فـــي النطاقـــات النباتیـــة. 

  المخزون البذري. وسائل االنتقال للبذور. آفات البذور.
  

  )٠+٢( ٢                                التركیب التشریحي لألخشاب              نتج ٥٥٧
هـوم نوعیــة الخشـب. التركیـب المیكروسـكوبي لألخشـاب. األنســجة مقدمـة فـي نمـو األشـجار ومف

الخشـــبیة فـــي مغطـــاة ومعـــراة البـــذور. تركیـــب الجـــدار الخلـــوي للخلیـــة الخشـــبیة. تنـــوع وجـــودة 
  األخشاب.

  
  )٠+٢( ٢                             الصفات الفیزیائیة لألخشاب                 نتج  ٥٥٨

ـــف الخشـــب. االنكمـــاش الطبیعـــة الهیجروســـكوبیة لأل خشـــاب. عالقـــة الخشـــب بالســـوائل. تجفی
  واالنتفاخ. كثافة الخشب. الخواص الحراریة والكهربیة لألخشاب. متانة الخشب. 

  
  )٠+٢( ٢                                   التركیب الكیمیائي لألخشاب          نتج  ٥٥٩

لوز. هیمیســـلیولوز. لجنـــین). التفـــاعالت المكونـــات والمستخلصـــات الكیمیائیـــة للخشـــب( ســـیلی
للخشــب مثــل عجینــة اللــب وصــناعة الــورق.  ةالتصــنیعی تالكیمیائیــة للخشــب. مبــادئ العملیــا

   الخشب كمصدر للطاقة.
  

  )٠+٢( ٢                                      دراسات خاصة                   نتج  ٥٩٠
  ال المراعي أو الغابات دراسات متقدمة في مواضیع خاصة في مج

  
  )١+٠( ١                               تقنیات معملیة                           نتج  ٥٩١

. التعـــرف علـــى األجهـــزة والمـــواد المعملیـــة المســـتخدمة فـــي تحلیـــل العینـــات واألنســـجة النباتیـــة
النباتیــة كمـــا یشـــمل ، وتقـــدیر العناصــر والمركبـــات DNA ، البروتینــات،اســتخالص اإلنزیمـــات

  اإللمام بتقنیة عمل القطاعات المجهریة لألنسجة والخالیا النباتیة.
  

  )٠+١( ١                                مناقشات                               نتج  ٥٩٥
  تحدید مواضیع مختارة في مجال بحث الطالب یقوم بدراستها ثم إلقائها ومناقشته فیها.
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١٤

  ساعات) ٦(                                                         ةرسالتج ن ٦٠٠
إجــراء دراســة بحثیــة فــي أحــد مجــال المراعــي والغابــات لبرنــامج ماجســتیر العلــوم فــي المراعــي 

  والغابات. 

  الدراسیة خارج القسم وصف المقررات

  كلیة علوم األغذیة والزراعة
  )٠+١( ١                       العلمي                  زرع  طرق وأسالیب البحث  ٥٠١

التعریف بأهمیة البحث العلمي وأسالیبه وكیفیة استخدام المكتبة وغیرها من المصادر للحصـول 
الطریقــة العملیــة إلعــداد المقتــرح البحثــي وكتابــة  –علــى المعلومــات المتعلقــة بالبحــث العلمــي 

اقشــة باإلضــافة إلــى إعــداد البحــث للنشــر فــي أوعیــة النشــر الرســالة وكیفیــة عــرض النتــائج للمن
  العلمیة.

  قسم علوم التربة
  )١+٢( ٣                                                   تغذیة نبات      عتم  ٥٤٣

وعالقة ذلك بنشاط االیونات النبات یونات بواسطة جذور ألمیكانیكیة امتصاص ونظریات ا
جودة  ىمعادن الطین والمركبات المخلبیة. تأثیر األیونات غیر العضویة علوطاقة االدمصاص ل

  وكمیة اإلنتاج. االتزان األیوني داخل وحاجر الخلیة النباتیة. 
  

  )٠+٣( ٣                       تعریة التربة وصیانتها                          عتم  ٥٦٦
ئیة. الجریان السطحي. طرق التحكم في تعریـة التربـة. وعملیات التعریة الریحیة والما ةمیكانیكی

التنبــؤ بمعــدالت تعریــة التربــة مــع التركیــز علــى اســتخدام نمــاذج الحاســب اآللــي. تــأثیر صــیانة 
  التربة علي إنتاجیتها المستدامة. المشاكل البیئیة المتعلقة بتدهور التربة.

  
  )١+٢( ٣                             أحیاء التربة الدقیقة                      عتم  ٥٧٣

العملیـات الحیویــة فـي التربــة. التعاقـب المیكروبــي. التعـاون والتضــاد بـین المیكروبــات. التــوازن 
المیكروبیــة. التنــوع المیكروبــي فــي التــرب الجافــة  تكســیناكروبــي. الغــازات المیكروبیــة. التو المی

  حیویة التربة. ىرها علوشبه الجافة. المیكروبات األولیجوتروفیة وتأثی

  
  

  قسم  وقایة النبات
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١٥

  )١+١( ٢                                 وقن آفات األشجار الخشبیة                ٥٢٥
التــي تصـیب األشــجار والشـجیرات الخشـبیة فــي المملكـة مــع التركیـز علــى دورات راسـة لآلفـات د

  حیاتها وأضرارها وطرق مكافحتها.

  حیوانياإلنتاج القسم  

  )١+٢( ٣                                               نجح تغذیة حیوان متقدم      ٥١١
االحتیاجــــات الغذائیــــة الحافظــــة  .العناصــــر الغذائیــــة واســــتقالبها .مصــــادر العناصــــر الغذائیــــة

لطـرق ا .التغذیـة اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي .الطرائق الحدیثة في تغذیة الحیوانات .واإلنتاجیة

  .الحدیثة للتحلیل الغذائي
  كلیة العلوم

  قسم النبات واألحیاء الدقیقة

  )١+١( ٢                          المتقدم            -تصنیف النباتات الزهریة نبت  ٥٢١
علــــم الخلیــــة الجغرافیــــة النباتیــــة والمیكروســــكوب  –الكیمیــــاء الحیویــــة  –اســــتخدام التشــــریح 

  النباتات الزهریة. اإللكتروني في تصنیف
  

  )١+١( ٢                          علم البیئة المتقدم                            نبت  ٥٤١
النباتات كواشـف  .مخزون البذور في التربة. منحنیات االنتشار .االنتشار وعوامله .بیئة البذور

كواشـف لمـاء . ات الجیولوجیـة، كواشـف التكوینـف للملوحة التربـة واألرض الجیریـةكواش .للبیئة
  التسمم بالمعادن الثقیلة وتأثیر الملوثات على النباتات. .كواشف خامات باطن األرض .األرض

  

   )٠+٢( ٢                          محافظة علي الموارد الطبیعیة    التصحر والنبت  ٥٤٣
الطرق الحدیثـة  .ثار والمظاهرالتصحر في العالم العربي، األسباب واآل .التصحر كظاهرة عالمیة

  الموارد الطبیعیة مفهومها وأقسامها وكیفیة المحافظة علیها. .المستخدمة للحد منه

  برنامج ماجستیر العلوم في التنوع اإلحیائي
  )٠+١( ١                          تشریعات المحافظة على البیئة       تنح أنظمة و  ٥٨٣

تشـــریعات فـــي المحافظـــة علـــى البیئـــة، الـــنظم والتشـــریعات الدولیـــة أهمیـــة وكفـــاءة األنظمـــة وال
والتشــریعات اإلقلیمیــة، الــنظم والتشــریعات المحلیــة، االتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة التــي تــنظم 
  حمایة البیئة والتعامل مع الموارد الطبیعیة، الهیئات الدولیة العاملة في مجال حمایة البیئة.    

  كلیة اآلداب
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  لجغرافیاقسم ا

  )١+٢( ٣                                جغرافیة البیئة والموارد الطبیعیة      جغر  ٥٢١
ــة.  ــة القدیمــة والحدیث ــة ومضــمونها فــي ضــوء أهــم المــدارس الفكری یــدرس المقــرر مفهــوم البیئ

رد ویناقش المقرر أنـواع البیئـات  بنـاء علـى أسـس التصـنیفات البیئیـة كمـا یـدرس المقـرر المـوا
الطبیعیة من حیث نوع الموارد وكمیاتها وتوزیعها وأثر الظروف الجویة في استثمارها مـع األخـذ 
في االعتبار دراسة أهم الدورات الحیرجیركیمیائیة. ویدرس المقرر نماذج من بیئـات متباینـة فـي 

لــى بیئــات العــالم مــع االهتمــام بنمــاذج فــي إدارة وتنمیــة البیئــة والمــوارد الطبیعیــة مــع التركیــز ع
  المملكة العربیة السعودیة ویعد الطالب بحثا تطبیقیا في البیئة المحلیة.

  كلیة اللغات والترجمة

  وحدة اللغات

  ساعات) ٦( األغذیة والزراعة)(لطالب الدراسات العلیا لكلیة علوم  نجم مقرر اللغة االنجلیزیة ٠٥٥
نجلیزیة من خالل األنشـطة والتـدریبات یعمل هذا المقرر على تطویر المهارات األساسیة للغة اال 

  القراءة والكتابة والقواعد والكلمات. نواحيالمنظمة. تعتمد محتویات المقرر على 
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١٧

 أعضاء هیئة التدریس في القسم

 التخصص الرتبة االسم 

  نباتات الزینة  أستاذ د. فهد بن عبد العزیز المانع ١
  إنتاج وفسیولوجیا الخضار  ذأستا  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  بن سفر الغامدي سالم ٧
  نباتات الزینة  أستاذ   د. عبد الواسع بن عبد الغفور أسرار ٨
  إنتاج المحاصیل الحقلیة  أستاذ   یحي بن علي رفاعي ٩
  فسیولوجیا المحاصیل  أستاذ   د. علي بن عبد هللا الدرفاسي ١٠
  اج األعالفإنت  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  د. ثبیت بن سفر الشهراني ١٥
  اكهة إنتاج الف  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 ٢٠
  تربیة النبات والوراثة  أستاذ مساعد  د. سلیمان بن علي الفیفي ٢١
  فسیولوجیا الخضر  أستاذ مساعد  صالح السید الهنداويد.  ٢٣
  الخضر  أستاذ مساعد  د. مخلد بن مطیران العنزي ٢٢
 إنتاج الفاكهة  أستاذ مساعد  د. عادل بن محمد السیف ١٩

  
  
  


