
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3علم النباتنبت102-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج1140ريادة األعمالريد101

-3مبادئ في علم الحيوانحين103س-ريض3140حساب التفاضلريض3150مهارات الحاسبتقن140

-2مدخل لعلم البيئةعتم141-1(2)الصحة واللياقة صحه2150مقدمة في الرياضياتريض140

-2أسس علوم األغذيةغذت202س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم2150مهارات االتصالعلم140

س-/ريض3150مبادىء االقتصاد الزراعيقصر8205(1)اللغة االنجليزية نجم140
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س- /  قصد 3102اقتصاديات نقود وبنوك قصد211س- /  قصد 3101مباديء اإلقتصاد الكلي قصد3102مقدمة في اإلحصاءاحص100

3تحليل كمي تطبيقي قصر4216مقدمة في بحوث العملياتبحث100
س      -/ريض150

س-/قصر205 
3تحليل البيانات اإلقتصادية قصر330

س      -/احص100

س-/ريض150 

3إدارة المنشآت قصر3217مباديء االقتصاد الجزئيقصد101
س       -/بحث100

س-/قصر205
2الحاسب في اإلقتصاد التطبيقي قصر331

س       -/بحث100

س-/تقن140

س- /  قصر 3216إقتصاديات الموارد الطبيعية قصر333س- /  قصر 2216تحليل األسعار قصر2218مقدمة في نظم االنتاج الحيوانينجح106

2اقتصاديات البيئة قصر3219أسس اإلنتاج النباتينتج201
س        -/عتم141

س-/قصر205

3التسويق الزراعي والغذائيقصر209
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

1: اإلصدار 

االقتصاد الزراعي:  اخلطة الدراسية لقسم  االقتصاد التطبيقيAPEC: التخصص  علوم األغذية والزراعة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة 

اجملموع

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

-

اجملموع

-

س-/ريض150

-

-

16اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

-

س-/قصر205

18اجملموع

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3إقتصاديات اإلنتاج الزراعي قصر405
س       -/بحث100

س-/قصر216 

س-/ قصر2216إقتصاديات التمويل الزراعي قصر407

س- /  قصر 3205التخطيط والسياسة الزراعية قصر408

س- /  قصر 3216دراسة جدوى وتقييم المشروعات قصر409
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 قصر404

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

 االقتصاد التطبيقيAPEC: التخصص االقتصاد الزراعي:  اخلطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 1: اإلصدار 

س        -/قصر217

س        -/قصر330

س        -/قصر405

س-/قصر409

3 تدريب ميداني  قصر410

س      -/ قصر216

س-/ قصر330 
3 بحث ومناقشات

3اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة 

الثامنالسابع

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-3مبادىء اإلدارة واألعمالادا101-2تنمية إقتصادية زراعية قصر211

-3مبادىء المحاسبة والتقرير المال حسب201س- /  قصر 2209نظم أسواق الغذاء قصر214

-2أسس اإلرشاد الزراعي رشد201س- /  قص 2216أقتصاديات اإلستهالك الغذائي قصر321

 قصر322
تجارة الجملة والتجزئه للسلع 

الغذائية
-3أسس وقاية المزروعات وقن201س- /  قصر 3209

 قصر324
تحليل القوائم المالية للمنشىآت 

الزراعية
-3إدارة التسويق دار2-241

-3إنتاج الدواجن نجح258س- /  قصر 3209كفاءة الوظائف التسويقية قصر327

-3تلوث التربة والمياه عتم341-2دراسات خاصة قصر403

-2الزراعة المحمية نتج403س- /  قصر 3209التسويق التعاوني قصر421

-2إدارة وتنمية موارد مياه الري هزر439س- /  قصر 2219إقتصاديات السياحة البيئة قصر423

24-2التجارة الدولية للمنتجات الزراعية قصر424

س- /  قصر 2333إقتصاديات المياه لقطاع الزراعة426

25

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنهسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

(ساعه6) 1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات من خارج القسم: الفئة  

6:الساعات احلرة 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متطلبات  القسم: الفئة 

(ساعة12) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة 

 االقتصاد التطبيقيAPEC: التخصص االقتصاد الزراعي:  اخلطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 1: اإلصدار 

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س


