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 د. ابراهيم يوسف طرابلسي الميكروبيولوجية العملية 1

 د جودت سامي الشيخي
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اآلفات الحشرية والحيوانية وطرق  2
 مكافحتها في المملكة

 د. علي إبراهيم دبور
 د.شاكر محمد حماد
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 دراسات عن مشكلة النمل االببيض 3
 بالمملكة العربية السعودية

 د. علي ابراهيم دبور
 د. علي ابراهيم بدوي

 د. عبدالرحمن فرج اهلل
 د. سيد أحمد سامي مصطفى
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آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرق  4
 مكافحتها

 د.علي ابراهيم دبور
 د. يوسف بن ناصر الدريهم
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 محمد أبو الهيجاءد.زيدان  تشخيص األمراض النباتية )ترجمة( 5
 صالح الدين الحسيني محمد
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 م9111 أعضاء هيئة تدريس بقسم وقاية النبات أساسيات وقاية المزروعات . 6
 د. سليمان بن محمد الخرب أمراض نباتات البيوت المحمية )ترجمة( 7

 صالح الدين الحسيني محمد
 مراجعة/ د. ابراهيم يوسف طرابلسي

 م9111

األرجل ذات األهمية الطبية مفصليات  8
 والبيطرية في المملكة العربية السعودية

 9111 د. علي أبراهيم بدوي

أمراض الخضروات في البيوت المحمية  9
 والزراعة المكشوفة

 د. أحمد سليمان البقري
 صالح الدين الحسيني محمد
 عيد أحمد فهمي أبو طالب
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 د. فهد بن عبدالعزيز المانع نباتات التنسيق الداخلي وأمراضها 11
 د. سليمان بن محمد الخرب

 فيصل محمد سعداوي
 صالح الدين الحسيني محمد

 م9111

 د.هشام هاشم عبدالقادر أمراض النخيل 11
 م. صالح الدين الحسيني محمد

 م9119

 د. علي ابراهيم دبور الحشرات الزراعية 12
 د. علي محمد السحيباني

 م9119

 د. علي تاج الدين فتح اهلل والبيئة الزراعيةالتلوث  13
 د. ضيف اهلل بن هادي الراجحي
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 م1222 د. علي تاج الدين فتح اهلل تجهيزات المبيدات واستعمالها 14



أمراض أشجار الفاكهة في المملكة  15
 العربية السعودية

 د. سليمان الشبل
 د. فهد بن يحيى اليحيى

 محمدم. صالح الدين الحسيني 

 م1221

 م1221 د. ابراهيم يوسف طرابلسي الميكروبيولوجيا الزراعية 16
أمراض النبات النيماتودية في المملكة  17

 العربية السعودية
 م1221 د فهد بن عبداهلل اليحيى

النحل ونباتات العسل في المملكة  18
 العربية السعودية

 م1221 م. ناصر ابراهيم الغصن

 م1222 د. علي بن محمد السحيباني الحيوية للحشراتالمكافحة  19
 م1229 د.هذال آل ظافر أطلس الحشرات المصور)ترجمة( 21
النبات ـ الجزء األول مكافحة نيماتودا  21

 ة(ترجم)والثاني ـ 
 د. فهد بن عبداهلل اليحيى
 د. أحمد عبدالسميع دوابة

 م1229

 م1221 الحازمي د. أحمد سعد مقدمة في نيماتولوجيا النبات 22
 م1221 د أحمد بن عبداهلل الغامدي (ةترجمالشكل والوظيفة في نحل العسل) 23
شرح المصطلحات العلمية في علم  24

 النيماتودا النبات
 م1221 د. أحمد بن سعد الحازمي

نيماتودا النبات في البلدان العربية  25
 الجزء األول ـ الثاني

 د وليد ابراهيم أبو غريبة
 أحمد بن سعد الحازميد. 

 د. أحمد عبدالسميع دوابة

1292 

 د. صالح عبداهلل الدوسري مبيدات اآلفات )ترجمة( 26
 د. حمدي ابراهيم حسين
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تربية النحل في المملكة العربية السعودية ـ  27
 1299 د. عبدالعزيز بن سعد القرني الواقع والتطلعات

 يونس يوسف موالند.  أمراض النبات الفطرية ـ عملي 28
 عيد أحمد فهمي ابو طالب
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النباتية للنيماتودا الطفيلية  المقاومة 29
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 م1291 د. أحمد عبدالسميع دوابة

الجزء  –سلسلة الدليل العلمي للنحال  31
 .إنتاج الغذاء الملكي  -األول 

 

 د.احمد الخازم
 د. محمد عمر
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الجزء  –سلسلة الدليل العلمي للنحال  31
 إنتاج الغذاء الملكي  -الثاني 

 د.احمد الخازم
 د. محمد عمر
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الجزء  –سلسلة الدليل العلمي للنحال  32
 إنتاج حبوب اللقاح  -الثالث 
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 د. محمد عمر
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الحشرات الناقلة لمسببات األمراض  34
 النباتية

 م1291 د. علي بن محمد السحيباني

 


