
المستوى

المجموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ريض3150مقدمة في اإلحصاءاحص100-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج1140ريادة األعمالريد101

-4(1)كيمياء عامة كيم101س-ريض3140حساب التفاضلريض3150مهارات الحاسبتقن140

-3علم النباتنبت102-1(2)الصحة واللياقة صحه2150مقدمة في الرياضياتريض140

-3أسس علوم التربةعتم201س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم2150مهارات االتصالعلم140

8(1)اللغة االنجليزية نجم140
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المستوى

المجموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/نتج3201فسيولوجيا المحاصيلنتج309س-/نتج2201بيئة المحاصيلنتج4203كيمياء حيوية عامةكيح101

س-/نتج2206أسس تربية النباتنتج310س-/ريض3150مبادىء االقتصاد الزراعيقصر3205أسس اإلنتاج النباتينتج201

س-/نتج2201إنتاج الفاكهةنتج321س-/نتج2201المشاتل وطرق تكاثر النباتاتنتج3205أسس وقاية المزروعاتوقن201

س-/نتج2201الحشائش ومكافحتهانتج347س-/نبت3102الوراثة الزراعية التطبيقيةنتج2206نظم المياه والريهزر230

س-/نتج2201إنتاج نباتات الزينة والزهورنتج372س-/نتج2201إنتاج الخضارنتج3331خصوبة تربة وتغذية النباتعتم331

س-/نتج2342تطبيقات عملية للمحاصيل الحقليةنتج380س-/نتج2201محاصيل الحقلنتج342

س-/نتج2331تطبيقات عملية للمحاصيل البستانيةنتج381
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المتطلب
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المجموعالمجموع

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

-

15المجموع

السادسالخامسالرابع

2: االصدار 

االنتاج النباتي:  الخطة الدراسية لقسم  علوم االنتاج النباتيPPST: التخصص  علوم األغذية والزراعة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

رئيسي: نوع الخطة

الطالب:  الخطة تشمل135: ساعات الخطة 

المجموع

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

-

المجموع 16المجموع

جامعة الملك سعود

عمادة القبول والتسجيل

-

س-/نبت102

-



المستوى

المجموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

وقن12225التدريب التعاونينتج400
امراض المحاصيل الحقليه 

والبستانيه
3_

س-/نتج2201زراعة األنسجة النباتيةنتج308

س-/نتج2201إنتاج النخيل والتمورنتج324

س-/نتج2201الزراعة المحميةنتج403

س-/نتج2201أسس التجارب الحقليةنتج404

2مشروع تخرجنتج498
س         -/نتج380

س-/نتج381 
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المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/نتج2201المسطحات الخضراءنتج373-2مقدمة في نظم االنتاج الحيوانينجح106-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

س-/نتج2201نباتات التنسيق الداخلينتج374س-/نبت3102ميكروبيولوجيا زراعيةوقن211-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

س-/نبت2102فسيولوجيا مابعد الحصادنتج401س-/نتج2201علم الغاباتنتج231-2األسرة في اإلسالمسلم102

س-/نتج2201الزراعة العضويةنتج402س-/نتج2201علم المراعينتج241-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

وقن242-2النظام السياسي اإلسالميسلم104
االفات الحشرية للمحاصيل الحقليه 

والبستانية
س-/نتج2201إنتاج وفحص التقاوينتج3-409

س-/نتج2342تربية المحاصيلنتج410-2تطبيقات ارشاديةرشد301-2حقوق اإلنسانسلم105

س-/نبت2102فسيولوجيا أشجار الفاكهةنتج421س-/نتج2201إنتاج محاصيل األعالفنتج348-2الفقه الطبيسلم106

نتج446س-/نبت2102التشجير في المناطق الجافةنتج352-2أخالقيات المهنةسلم107
زراعة المحاصيل الحقلية تحت 

اإلجهاد
س-/نتج2309

س-/نتج2372تنسيق الحدائق والمنتزهاتنتج476س-/عتم3201عالقات التربة والنبات والماءعتم362-2قضايا معاصرةسلم108

39-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

متطلبات من داخل القسم: الفئة  

(ساعه6) 1اختيارية : المجموعة 

متطلبات الجامعة: الفئة 

6: الساعات الحرة 

( ساعات8 )1اختيارية : المجموعة 

المجموع

المجموع

المجموع

رئيسي: نوع الخطة

الطالب:  الخطة تشمل135: ساعات الخطة 

 علوم االنتاج النباتيPPST: التخصص االنتاج النباتي:  الخطة الدراسية لقسم علوم األغذية والزراعة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

12المجموع

السابع

س         -/نتج321

س        -/نتج331

س-/نتج372

الثامن

جامعة الملك سعود

عمادة القبول والتسجيل

2 تطبيقات التقنية الحيوية النباتية نتج405

المتطلب

-نتج381س -/نتج380

س/


