
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3مقدمة في اإلحصاءاحص100-1ريادة األعمالريد3101مهارات الحاسبتقن140

-4(1)فيزياء عامةفيز101-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج2140مقدمة في الرياضياتريض140

-3علم النباتنبت102س-/ريض3140حساب التفاضلريض2150مهارات االتصالعلم140

-3(2)رياضيات عامةريض104-1(2)الصحة واللياقةصحه8150(1)اللغة االنجليزيةنجم140

-2الرسم الهندسي لطلبة الزراعةهعم205س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150

-1حلقة نقاشهزر300

1616

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3ميكانيكا الموائعهزر4203(1)كيمياء عامةكيم101
س         -/فيز101

س-/ريض104
س-/هزر3203الهيدرولوجيا والهيدروليكاهزر332

هزر202
برمجة الحاسب االلي في النظم 

الحيوية
س-/هزر3203هندسة نظم المياه والريهزر334س-/هزر3202القياس والتحكم في النظام الحيويةهزر3301

هزر204
الدوائر الكهربائية في النظم 

الزراعية
هزر341س-/فيز2101انتقال الحرارة في النظم الحيويةهزر3311

الخواص الهندسية للمواد الغذائية 

والحيوية
س-/هكم3212

هعم206
-(استاتيكاوديناميكا)الميكانيكا

الزراعة
3التحكم في بيئة الحيوان والنباتهزر351س-/هعم3206االالت الزراعيةهزر3322

س        -/هكم212

س-/هزر311

س-/هزر13311هندسة التصنيع الغذائي والحيويهزر443س-/هكم3212المحركات والجرارات الزراعيةهزر3325(ثيرموديناميكا)ديناميكا حراريةهكم212

س-/هزر3311هندسة معالجة المخلفات الزراعيةهزر455-4طرائق التحليل العدديهزر351

1818

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة

ذكر:  اخلطة تشمل135:ساعات اخلطة  1: االصدار 

هندسة زراعية:  اخلطة الدراسية لقسم   العلوم يف اهلندسة الزراعيةAGC:التخصص  علوم األغذية والزراعة:الكلية 

البكالوريوس:الدرجة 

اجملموع15اجملموع

الثانياألول

-

الثالث

المتطلب

-

-

-

اجملموع

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

-

س-/ريض104

س       -/فيز101

س-/ريض104

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع

س-/فيز101

اجملموع

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

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/هزر23491مشروع تخرجهزر492

3

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

رئيسي: نوع اخلطة

ذكر:  اخلطة تشمل135:ساعات اخلطة 

  العلوم يف اهلندسة الزراعيةAGC:التخصص هندسة زراعية:  اخلطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة:الكلية

البكالوريوس:الدرجة 1: االصدار 

س        -/هزر322

س       -/هزر334

س       -/هزر341

س-/هزر351

2

2اجملموع

الثامنالسابع

1مشروع تخرج هزر491

اجملموع

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



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2مقدمة في نظم االنتاج الحيوانينجح106س-هعم3206ميكانيكا اآلتهمك232

-3أسس علوم التربةعتم201

-3أسس اإلنتاج النباتينتج201

3معدات وعمليات مابعد الحصادهزر413
س       -هزر301

س-هزر341
-3اسس وقاية المزروعاتوقن201

2ادارة وتشغيل المعدات الزراعيةهزر427
س -هزر322

س-هزر325
-2أسس علوم األغذيةغذت202

-3مبادىء االقتصاد الزراعيقصر205س-هزر3322اختبار المعدات الزراعيةهزر428

هزر429
التقنيات الهندسية في نظم الزراعية 

الدقيقة
2

س       -هزر301

س-هزر322
-3ميكروبيولوجيا زراعيةوقن211

-3انتاج الدواجننجح258س-هزر2327هيدروليكا االبار والمضخاتهزر437

-4ميكروبيولوجيا األغذيةغذت323س-هزر3334الري بالرش والتنقيطهزر438

-3إنتاج المحاصيل الحقليةنتج340-2ادارة وتنمية موارد مياه الريهزر439

-2الزراعة المحميةنتج403س-هزر23443هندسة التصنيع الغذائي والحيويهزر445

2تصميم وتخطيط المنشات الزراعيةهزر453
س -هعم205

س-هعم206
31

-2تعبئة وتغليف األغذيةهزر460

29

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

عمادة القبول والتسجيل

جامعة امللك سعود

س       -ريض101

س     -ريض103  

س-ريض107    

6:الساعات الحرة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

(ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

(ساعة9) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

ذكر:  اخلطة تشمل135:ساعات اخلطة 

  العلوم يف اهلندسة الزراعيةAGC:التخصص هندسة زراعية:  اخلطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة:كلية 

البكالوريوس:الدرجة 1: االصدار 

(ساعات8)2اختيارية : اجملموعة 

متطلبات من داخل وخارج القسم: الفئة   متطلبات من داخل وخارج القسم: الفئة 

2مساحةهمد251

مستوى: مس

اجملموع

اجملموع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س


