
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)كيمياء عامة كيم101-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج1140ريادة األعمالريد101

-3علم النباتنبت102س-ريض3140حساب التفاضلريض3150مهارات الحاسبتقن140

-3مبادئ في علم الحيوانحين103-1(2)الصحة واللياقة صحه2150مقدمة في الرياضياتريض140

-2احصاء حيوياحص106س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم2150مهارات االتصالعلم140

-3أسس اإلنتاج النباتينتج8201(1)اللغة االنجليزية نجم140
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3حشرات زراعيةوقن4214كيمياء حيوية عامةكيح101
س        -/نبت102

س-/حين103
2تربية النحلوقن300

س        -/حين103

س-/وقن214

س-/وقن3221امراض النبات الفطريةوقن322س-/نبت3102اسس امراض نباتوقن4221مقدمة في الكيمياء العضويةكيم108

س-/وقن3221امراض النبات النيماتوديةوقن325س-/كيم3108مبيدات عامهوقن3261أسس علوم التربةعتم201

س-/وقن3214حشرات اقتصاديهوقن343-3إنتاج المحاصيل البستانيةنتج3301ميكروبيولوجيا زراعيةوقن211

س-/وقن3261تجهيز واستعمال المبيداتوقن460
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة 

اجملموع

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

-

اجملموع

2: االصدار 

وقاية نبات:  اخلطة الدراسية لقسم  وقاية النباتPPT: التخصص  علوم األغذية والزراعة: الكلية 

البكالوريوس:الدرجة 

16اجملموع

-

-

-

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

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

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/نبت102

اجملموع 14اجملموع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/وقن2214حشرات طبية وبيطريةوقن3340امراض النبات الفيروسيهوقن323

س-/وقن2360تحليل متبقيات المبيداتوقن2361بيئة الحشرات الزراعيةوقن348

4التدريب الميدانيوقن2405آفات حيوانية غير حشريةوقن349
س        -/وقن322

س-/وقن323

3علم السموم وكيمياء المبيداتوقن360

8

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2إنتاج الخضارنتج331-3مبادىء االقتصاد الزراعيقصر205-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

س-/نتج3201إنتاج المحاصيل الحقليةنتج340-3الوراثة الزراعية التطبيقيةنتج206-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

1مكافحة آفات الصحة العامةوقن341-2نظم المياه والريهزر230-2األسرة في اإلسالمسلم102
س        -/وقن261

س-/وقن340

1المبيدات والسالمة المهنيةوقن264-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103
س        -/كيم101

س-/وقن261
-2الحشائش ومكافحتهانتج347

وقن298-2النظام السياسي اإلسالميسلم104
مقدمة في امراض النبات غير 

المعدية
س-/وقن2261المبيدات الفطرية والبكتيريةوقن363س-/وقن2221

-2المسطحات الخضراءنتج373-2تطبيقات ارشاديةرشد301-2حقوق اإلنسانسلم105

4التدريب التعاوني الصيفيوقن403-3فسيولوجيا المحاصيلنتج309-2الفقه الطبيسلم106
س        -/وقن221

س-/وقن343

س-/وقن2343مقدمة في افات المواد المخزونةوقن421س-نتج2201إنتاج النخيل والتمورنتج324-2اخالقيات المهنةسلم107

س-/وقن1221الحجر الزراعيوقن326-2قضايا معاصرةسلم108

س-/وقن2221امراض النبات البكتيريةوقن328-2المرأة ودورها التنمويسلم109

س-وقن2343المكافحة الحيوية للحشراتوقن447-3خصوبة تربة وتغذية النباتعتم20331

46

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س       -/وقن214

س       -/وقن221

س-/وقن261

6:الساعات الحرة 

10اجملموع

السابع

المتطلب

وقاية نبات:  اخلطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة: الكلية 

البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل135: ساعات اخلطة 

 وقاية النباتPPT: التخصص 

الثامن

مستوى: مس

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

س-/وقن221

س-/وقن214

س-/حين103

س-/وقن261

االدارة المتكاملة لآلفاتوقن446

متطلبات من داخل وخارج القسم: الفئة  

(ساعه17) 1اختيارية : اجملموعة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

2

اجملموع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س


