
 وقاية النباتبرامج الماجستير  بقسم 

 كلية علوم الأغذية والزراعة = جامعة الملك سعود

 

 أولاً : مسمى الدرجة : 

 ماجستري العلوم يف التخصصات التالية :

    ماجستري العلوم يف أمراض النبات -أ

 ماجستري العلوم يف احلشرات                        –ب 

        العلوم يف املبيدات ماجستري -ج

 
 ثانيا :أهدف برنامج الماجستير بالقسم :

 تأهيل كوادر ذات كفاءة عالية للتصدي للمشكالت المرتبطة بمجال وقاية النبات. -1
 تدعيم وإثراء البحث العلمي وتنشيط األداء العام فيه. -2
راعي بمجال والمرتبطة باإلنتاج الز  توفير الفرص للطالب المتميزين لالستمرار في الدراسات العليا -3

اآلفات ومسببات األمراض النباتية والمبيدات واآلفات الصحية والبيطرية وغيرها في مجاالت البيئة 
 وتلوثها.

 

 ثالثاً : شروط القبول

سااااعات"وال وال يحساااب هقا المقرر  ااامن 6نجم " 500ان يجتاز الطالب مقرر اللغة اإلنجليزية ) -1
 005المطلوبة وال المعدل التراكمي. ويعفى من دراسااااته الطالب الحا اااالين على عدد الساااااعات 

 درجة على األقل في اختبار ال)توفلو أو ما يعادله.
 نجم خالل الثالثة الفصول الدراسية األولى من دراسته. 500على الطالب اجتياز المقرر  -2
 ساعة و حسب الخطة الدراسية.  26أن يدرس الطالب بنجاح ) -3
ان الطالب المتقدم حا اااالل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية من غير تخصاااة وقاية إذا ك -0

ساااااااااااعات معتمدة من مقررات مرحلة البكالوريوس يحددها  6النيات فعلية أن يدرس ما ال يقل عن 
 مجلس القسم استكماالل لمتطلبات الدراسة التخصصية.

 

 
 
 

 



 رابعاً : نظام الدراسة

و للرسالة باإل افة إلى ساعات للغة 6و ساعة + )26سالة وعدد الساعات )بالمقررات والر 
 اإلنجليزية. 
 
  

 خامساً: الـخـطـة الـدراسـيـة 

 تاخصة الاحاشارات
 الاماساتاوى األول

 م رقم المقارر ورمزه مسماى الامقاارر عادد الاسااعات

 تشخاياة األماراض النباتياة 2
 وقاان 051

1 

 2 وقاان 052 الاحاشارياةاآلفااات  3

 3 وقاان 053 الامابايادات والابايائاة 2

 0 قاصار 015 تصميم وتحليل التجارب الزراعياة 3

 الاامااجاامااوع 15

 

 الاماساتاوى الاثااناي

 ماسامااى الاامااقاارر عدد الاسااعات
رقم المقارر 
 ورمزه

 م

 1 وقاان 050 باياولاوجاياة الاحاشاارات 3

 2 وقاان 055 بايائاة وسالاوك الاحاشارات 2

 3 وقاان 015 االتجاهات الاحديثة في مكافحة الحشرات 1

 0 ناجام 500 اللغة اإلنجليزية لطلبة الماجستاير اا

6 
 الاامااجاامااوع

 
 
 
 
 
 



 

 الاماساتاوى الاثاالاث
دد الدقيق للطالب بحيث ال يقل عيقوم القساام بجدولة المقررات الدراسااية في هقا الفصاال وحسااب التخصااة 

 وقنو 090الساعات فيه عن ثمان ساعات من بين المقررات التاليةال على أن يكون من بينها )

 م رقم المقارر ورمزه مسامى الاماقارر عدد السااعاات

 1 وقاان 013 علم وظائاف أعضااء الحاشارات 2

 2 وقاان 010 مابايادات الاحاشاارات 2

 3 وقاان 016 الحاشارات الازراعاياةتصنيف  2

 0 وقاان 022 الحاشرات الناقلة لمسبباات األماراض 2

 0 وقاان 031 باياولاوجاياة ناحال الاعاسال 2

 6 وقاان 035 آفات الحبوب والماواد المخازوناة 2

 7 وقاان 039 آفاات وأماراض الاناخايال 2

 5 وقاان 095 دراساااات خااا اة 1

 9 وقاان 090 مانااقااشااات 1

 

 الماساتاوى الاارابااع
يقوم القساام بجدولة المقررات الدراسااية في هقا الفصاال وحسااب التخصااة الدقيق للطالب بحيث ال يقل عدد 

 الساعات فيه عن ساعتين من بين المقررات التالية:
 

 م رقم الماقرر ورمزه ماسااماى الاامااقااارر عدد الاساعاات

 1 وقن 545 حشرات طبية وبيطرية متقدم 2         

 2 وقاان 019 مقاومة النبات لإل اباة بالحاشرات 2

 3 وقاان 020 آفات األشجار الخشبياة والمراعاي 1

 0 وقاان 025 عالام األكااروساات 2

 0 وقاان 030 المكافحة الحيوياة ا ماتاقادم 2

 6 وقاان 036 اإلدارة المتكاملة لآلفات الحشارياة 3

 7 وقن 002 آفات األشجار الخشبية 2
 
 

  



 
 تخاصاة أماراض نابااات

 
 المستوى األول

 م رقم المقارر ورمزه مساماى الاماقارر عدد الاساعاات

 1 وقاان 051 تشخية األماراض النباتياة 2

 2 وقاان 052 اآلفااات الاحاشارياة 3

 3 وقاان 053 الاامابايادات والاابايائاة 2

 0 قصر 015 تصميم وتحليل التجارب الازراعاياة 3

 الماجاماااوع 15

 
 المستوى  الااثااانااي

 م رقم المقارر ورمزه مساماى الاماقارر عدد الاساعاات

 1 وقاان 050 1عالام أمااراض الاناباات ا  3

 2 وقاان 057 2علام أمااراض الاناباات ا  3

 3 نجم 500 الاماجستيراللغة اإلنجليزياة لطلبه  اا

 المااجاامااوع 6

 
 المستوى الاثاالااث

يقوم القساام بجدولة المقررات الدراسااية في هقا الفصاال وحسااب التخصااة الدقيق للطالب بحيث ال يقل عدد 
 090الساااعات فيه عن ثمان ساااعات مقرره من بين مقررات التخصااة التالية على أن يكون من  اامنها مقرر )

 وقنو:
 
 

 م رقم الاماقرر ورمزه ماساماى الاماقارر الاساعاتعدد 

 1 وقاان 012 تقناياات أماراض النباات 3

 2 وقاان 010 أمراض النابات غير المعديااة 2

 3 وقاان 021 الفطريات الممر اة للنباات 2

 0 وقاان 020 البكتيريا المامر ة للنباات 2

 0 وقاان 027 الانيماتودا الممر اة للنباات 2

 6 وقاان 035 الفيروسات الممار ة للنباات 2

 7 وقاان 095 دراساات خاا اة 1

 5 وقاان 090 ماااناااااقاااشااااات 1

 



 
 المستوى الارابااع:

يقوم القساام بجدولة المقررات الدراسااية في هقا الفصاال وحسااب التخصااة الدقيق للطالب بحيث ال يقل عدد 
 بين مقررات التخصة التالية. الساعات فيها عن ساعتين مقررتين من

 ماااسااامى الاامااقاارر عدد الاساعات
رقم الماقرر 
 ورمزه

 م

 1 وقاان 015 علم األوبائة ا ماتاقدم 2

 2 وقاان 025 مبيدات المسببات المر ياة النبااتية 2

 3 وقاان 022 الحشرات الناقلة لمسببات األمراض 2

 0 وقاان 033 األمراضاالتجاهات الحدياثة في مكافحة  1

 0 وقاان 039 آفات وأماراض النخيال 2

 6 ناجات 031 إنتاج محا يل الخضر ا ماتااقادم 2

 7 حااين 032 علم وظائف أعضاء الالفقارياات 3

 
  



 تاخاصة الاماباايادات
 الاماساتاوى األول

 م رقام الماقرر ورمزه ماسامى الاماقاارر عادد الاساعات

 1 وقاان 051 األماراض الانبااتياةتاشخية  2

 2 وقاان 052 اآلفااات الااحااشاارياة 3

 3 وقاان 053 الامبيادات والبيئاة 2

 0 قصر 015 تصميم وتحليل التجارب الزراعيااة 3

 الاامااجاامااوع 15

 الاماساتاوى الاثااناي
 م رقم الاماقرر ورمزه ماساماى الاماقااارر عدد الاساعات

2 
 1 وقاان 056 كيمياء المبيدات ا متاقدم 

 2 وقاان 059 مستحاضرات الامابايادات 2

 3 وقاان 011 التقويم الحيوي للمبيادات 2

 0 نجم 500 اللغة اإلنجليزية لطلبة الماجستاير اا

 المااجاامااوع 6

 

 الااماساتاوى الاثاالاث
يقوم القساام بجدولة المقررات الدراسااية في هقا الفصاال وحسااب التخصااة الدقيق للطالب بحيث ال يقل عدد 

 وقن:  090الساعات فيه عن ثمان ساعات من بين المقررات التاليةال على أن يكون من بينها 
 

 م رقم المقرر ورمزه مسماى الاماقاارر عدد الاساعات

 1 نبت 051 متقدم -فسيولوجيا نبات  3

 2 وقاان 013 علم وظائف أعضاء الحشاارات 2

 3 وقاان 010 مبيدات الاحشارات 2

 0 وقاان 023 مبيدات الحاشائااش 2

 0 وقاان 026 كيمياء وأجهزة تحليل المبيادات 2

 6 وقاان 037 علم السماوم ا ماتقادم  2

 7 وقاان 095 دراسااااات خااااا ااة 1

 5 وقاان 050 1 -علم أمراض النبات  3

 9 وقاان 090 مااانااااقاااشاااات 1



 
 

 الااماساتااوى الارابااع
يقوم القساام بجدولة المقررات الدراسااية في هقا الفصاال وحسااب التخصااة الدقيق للطالب بحيث ال يقل عدد 

 الساعات فيه ساعتين من بين المقررات التالية:
 م رقم الماقرر ورمزه مساماى الامقااارر عدد الاساعات

 1 وقاان 015 االتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات 1

 2 وقاان 017 مبيدات اآلفات الحيوانية غير الحشارية 2

 3 وقاان 025 مبيدات المسببات المار ية النباتية 2

 0 وقاان 029 تحليل متبقيات المبيادات 2

 0 وقاان 032 مقاوماة اآلفاات للمبيادات 1

 6 وقاان 030 والامادخانااتالاتادخاين  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سادساً: وصف المقررات

 
 وقن 221المتطلب:     وقن :  تشخية األمراض النباتية  051

دراساااااة حقلية ومعملية ألهم األمراض المنتشااااارة محليلا وارو تشاااااخيصاااااها وتعريفها.  يهد  المقرر إلى 
عملية التشااااااخية الصااااااحيت ليمراض والتعريف السااااااليم تدريب الطالب بحيث يكون قادرال على إجراء 

 لمختلف مسببات األمراض النباتية وذلك من خالل الدروس الحقلية والمعملية.
 المو وعات الرئيسة في المقرر:

زيااارات حقليااة للمزارع القريبااة حول ماادينااة الرياااض بهااد  الفحة الحقلي ليعراض ودراسااااااااااااة  -1
 األمراض النباتية والتعر  عليها.

 دراسة معملية ليمراض المختلفة والتعر  على مسبباتها المختلفة. -2
تشخية األمراض على النباتات المصابة وتعريفها خالل القيام بتشخية كامل لمسببات األمراض  -3

 النباتية المختلفة )تجارب مختلفة لتشخية األمراض الفطرية والبكتيرية والنيماتودية والفيروسية.
 

 وقن 303وقن أو  203المتطلبات:   حشرية   وقن : اآلفات ال 052
دراساااااااة بيولوجية وبيئية ألهم اآلفات الحشااااااارية في المملكةال مع التركيز على تقدير أعدادها وأ ااااااارارها 

 وارو مكافحتها.  
 أهدا  المقرر:

يهد  هقا المقرر إلى دراسااة أهم اآلفات الحشاارية التي تصاايب المحا اايل الحقلية والبسااتانية. وكقلك 
 سائل المتبعة في مكافحة كل آفة من اآلفات الحشرية.الو 

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 العوامل البيئية المؤثرة على اآلفات الحشرية واآلفات الحشرية العامة.

 آفات النخيل وأشجار الغابات.
 آفات المحا يل والمراعي.

 آفات الخضار.
 
 
 



 
 
 

 وقن 261لب: المتط     وقن :  المبيدات والبيئة   053
النظام البيئي الزراعيال التأثيرات المتبادلة بين المبيدات وعنا ااااااار البيئةال أخطار المبيدات على الكائنات 

 األخرىال ارو التخزين والتخلة من المبيدات احتيااات التداول والتشريعات المنظمة لها. 
 أهدا  المقرر:

أثيرها على اعي وعالقة المبيدات بالتلوث البيئي وتيهد  المقرر إلى التعريف بمفهوم النظام البيئي الزر 
 مكونات البيئةال ومفهوم التخزين السليمال والتشريعات الخا ة بالمبيدات.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 .النظام البيئي الزراعي 
 .التأثيرات المتبادلة بين المبيدات وعنا ر البيئة 
 .أخطار المبيدات على الكائنات األخرى 
  التخزين والتخلة من المبيدات واحتيااات التداول والتشريعات المنظمة لها.ارو 
 

 وقن 325المتطلب:         1-وقن :  علم أمراض النبات 050
دراسااااااة المسااااااببات المر ااااااية الفطرية والبكتيرية من حيث ارو تطفلها وقدرتها اإلمرا ااااااية وتفاعلها مع 

 العائلال مع بعض األمثلة. 
 أهدا  المقرر:

د  المقرر إلى دراساااات على أهم مساااببات األمراض الفطرية والبكتيرية من حيث المسااابب المر اااي يه
 وابيعة تطفله وتطور المرضال والتفاعل بين العائل والمسبب مع بعض األمثلة.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
  مسااااااااااتعملة و الالقدرة اإلمرا ااااااااااية للفطرياتال ابيعة التطفل في الفطريات الممر ااااااااااة للنباتال الطر

 لمهاجمة النباتال تأثيرها على وظائف النبات الفسيولوجية.
  دراسااااااة الطبيعة الخا ااااااة للبكتيريا الممر ااااااة للنباتال تقساااااايم البكتيريا الممر ااااااة للنباتال نبقة عن

اإلنزيمات والساااااااااااموم والهرمونات ودورها في إحداث المرض بواساااااااااااطة البكتيرياال مقاومة النبات 
اخلة للبكتيريا في التربة الزراعية وأثرها على إ اااااااااااابة النبات بالمرضال بعض للمرضال العالقة المتد

 األمثلة الشائعة.
 
 



 
 
 

 وقن 303المتطلب:    وقن :   بيولوجية الحشرات   050
دراساااة مقارنة ألاوار النمو المختلفة في بعض حشااارات الرتب ذات األهمية الزراعيةال من حيث الشاااكل 

راساااااة دورات الحياة وارو التربية المعملية لنماذج من مجاميع الحشااااارات وابيعة المعيشاااااة والضااااارر. د
اآلتية: قار ااات األوراوال ثاقبات الساايقانال ما ااات العصااارةال آفات الثمارال آفات المخازنال الحشاارات 

 المائيةال الطفيليات الخارجية لإلنسان والحيوان.  
 أهدا  المقرر:

ولوجية لبعض رتب الحشاارات ذات األهمية االقتصااادية مع يهد  المقرر إلى دراسااات بعض النواحي البي
 تربية بعض الحشرات معمليال. 

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
أهمية دراساااااات علم بيولوجية الحشاااااراتال دراساااااة مقارنة ألاوار الحشااااارات لبعض الرتبال تربية معملية 

رةال آفات المخازنال آفات لبعض الحشاااارات مثل قار ااااات األوراوال حفارات الساااايقانال ما ااااات العصااااا
 الثمارال الحشرات المائية والطفيليات الخارجية.

 
 وقن365المتطلب:     وقن :  كيمياء المبيدات )متقدمو   056

دراسة كيمياء المجاميع المختلفة لمبيدات اآلفات. الخصائة الفيزيائية والكيميائية للمجاميع المختلفةال 
 عالقة التركيب الكيميائي بالتأثيرات الحيوية لها. 

 أهدا  المقرر:
ية  ية والكيميائ يهد  المقرر إلى التعريف بمجاميع المبيدات المختلفة ودراساااااااااااة الخصاااااااااااائة الفيزيائ

 . دراسة التركيب الكيميائي لهقه المجاميع وعالقة ذلك على تأثيراتها الحيوية.للمركبات
 
 

 وقن 320وقنال 323المتطلبات:       2 -وقن :  علم أمراض النبات  057
دراسة المسببات المر ية النيماتودية والفيروسية من حيث ارو تطفلهاال وقدرتها اإلمرا يةالوتفاعلها مع 

 ة. العائلال مع بعض األمثل
 أهدا  المقرر:

يهد  المقرر إلى: دراساااااااات على أهم مساااااااببات األمراض النيماتودية والفيروساااااااية من حيث المسااااااابب 
 المر ي وابيعة تطفله وتطور المرضال والتفاعل بين العائل والمسبب مع بعض األمثلة.



 المو وعات الرئيسية في المقرر:
اتودا ودا الممر ااااااة للنبات. التفاعل بين النيمدراسااااااة القدرة اإلمرا ااااااية وابيعة التطفل في النيمات -1

 وعوائلها النباتية.
 دراسة الفيروسات كمسببات مر ية نباتية وكيفية حدوث المرض وتحديد القدرة اإلمرا ية. -2
 التعر  على الطرو واالتجاهات الحديثة لمكافحة النيماتودا و الفيروسات. -3
 

 وقن 305ب: المتطل    وقن :   بيئة وسلوك الحشرات      055
المجتمع الحشاااااااااري والبيئة واألنظمة الحياتية. النظريات الحديثة لتفساااااااااير تغير األعداد في المجتمعات 
الحشاااارية. التحركات والهجرة واالنتشااااار وأثرها في تغير األعداد. دراسااااة المجتمعات الطبيعية. التنافس 

 ة وتحليل الجداول الحياتية.على الغقاء أو المأوى داخل النوع وبين األنواع المختلفة. دراس
 أهدا  المقرر:

تعريف الطالب باألنظمة الحياتية ونظريات تغير األعداد في الحشاااارات وتحركاتها والتفاعل بين المجاميع 
 الحشرية وتركيب الجداول الحياتية لها.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 .مقدمة عن تنظيم المجموع ونظريات تنظيم المجاميع 
 ات الحديثة لتفسير تغير األعداد في المجتمعات الحشرية.النظري 
 .المجموع والبيئة المحيطة ودراسة مكونات النظام الحياتي 
 .التغيرات العددية في مجاميع الحشرات 
 .الحركة كمسبب لتغير األعداد 
 .دراسة ديناميكية المجاميع وموا فات اآلفات الحشرية 
  المرتبطة وغير المرتبطة بالكثافة.تنظيم المجاميع بواسطة العوامل 
 .التنافس بين األنواع داخل النوع الواحد 
 .الجداول الحياتية 
 

 وقن 065المتطلب:     وقن :   مستحضرات المبيدات 059
لعوامل المؤثرة ا -المواد اإل ااافية وأهميتها  -الخصااائة الفيزيائية والكيميائية لمسااتحضاارات المبيدات

 مستحضرات االنسياب المحكوم. -على زمن الفعالية على  الحية المستحضر و 
 أهدا  المقرر:



التعريف بالخصاااااائة الفيزيائية والكيميائية لمساااااتحضااااارات المبيدات واألشاااااكال المتداولة منها والمواد 
اإل اااافة وتأثيرها على فعالية المبيدات. العوامل المؤثرة على  اااالحية المساااتحضاااراتال معرفة األشاااكال 

 حضرات المتداولة ومراحل التصنيع ومركبات اإلنسياب المحكوم.النهائية للمست
 
 

 وقن :   االتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات  015
اسااتعراض عام للطرو الحديثة المسااتخدمة في مكافحة اآلفات الحشاارية: المعقمات الكيميائيةال مانعات 

 ت.التغقيةال اإلشعاعال منظمات النموال مشابهات الهرمونال الفورمونا
. 

 أهدا  المقرر: 
 استعراض الطرو الحديثة في مكافحة اآلفات الحشرية للتقليل من االعتماد على استخدام المبيدات.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
أسااااااااااااليب المكافحة الحديثةال الجاذبات ومانعات التغقيةال الفورمونات ومنظمات النموال التشاااااااااااعيعال 

 العمليات الزراعية على اإل ابات الحشرية.استخدام مسببات األمراضال أثر 
 

 وقن 365المتطلب:     وقن :  التقييم الحيوي للمبيدات  011
ة الطرو الو فية والكمية للتقويم الحيوي للمبيدات الحشري –أهمية ومجاالت استخدام التقييم الحيوي 
 والفطرية والحشائشية وغيرها من المبيدات.

 أهدا  المقرر:
تدريس ارو اساااااااااااتخدام التقييم الحيوي والمفهوم الحديث للتقييم الحيوي وكقلك الطرو الو ااااااااااافية 

 والكمية للتقييم الحيوي لمجاميع المبيدات المختلفة. 
 

 وقن 057وقنال  005المتطلبات:   وقن:  تقنيات أمراض النبات 012
 فيروسية.بكتيريةال النيماتوديةال والالتقنيات المختلفة المستعملة في دراسة أمراض النبات الفطريةال ال

 أهدا  المقرر:
يعنى هقا المقرر بإعطاء الطالب معلومات نظرية وعملية عن التقنيات والطرو الحديثة المساااااااااااتعملة في 
دراساااااااة أمراض النبات الفطرية والبكتيرية والنيماتودية والفيروسااااااايةال واألجهزة والمواد الواجب توفرها في 

 .مختبرات أمراض النبات
 المو وعات الرئيسية في المقرر:

 .تقنيات المجاهر الضوئية واإللكترونية ومجاالت تطبيقها 



 .ارو التعقيم ومجاالت استخدامها 
 .ارو العزل المتخصصة لعزل وتنمية أنواع الميكروبات المختلفة 
 .التقنيات المستخدمة في أمراض النبات الفطرية والبكتيرية والنيماتودية والفيروسية 
 
 
 
 
 

 وقن 261المتطلب:    وقن :  علم وظائف أعضاء الحشرات   013
دراسااااااة مقارنة للتطور الجنيني في الحشاااااارات. دراسااااااة وظائف األجهزة المختلفة للجساااااام: الهضااااااميال 
الدوريال التنفسيال العصبيال اإلخراجيال والتناسلي. مع التركيز على فسيولوجيا الهرمونات وعالقتها بحياة 

 الحشرات.
 المقرر:أهدا  

 يهد  المقرر إلى دراسة وظائف أعضاء الحشرات مع معرفة التشريت الداخلي للحشرات 
 المو وعات الرئيسية في المقرر:

 البيضة والجلد 
 النمو والتحول 
 الجهاز العصبي والهرموني 
 أعضاء الحس 
 الجهاز التنفسي والدوري واإلخراجي والتناسلي 
 التغقية والهضم 
 الماء والحرارة 
 

 وقن 261المتطلب:      قن :   مبيدات الحشرات  و  010
 –األقسااااام العامة للمبيدات الحشاااارية )غير عضااااوية  –اسااااتخدام المبيدات الحشاااارية ومميزاتها وعيوبها 

عضاااااااااااويةوال الكيماويات األخرى مثل منظمات النمو الحشاااااااااااري والمبيدات الحيوية وأنواعها  –نباتية 
 وأهميتها وأ رارها البيئية.

 مقرر:أهدا  ال
التعريف باالمجااميع المختلفاة للمبيادات الحشااااااااااارياة وتطبيقاات هاقه المبياداتال معرفاة اريقاة تاأثير هاقه 

 المركبات على اآلفات الحشرية وبيان المجاميع الجديدة وآفاو استخداماتها.



 
 وقن 221المتطلب:    وقن :  أمراض النبات غير المعدية     010

تحدث للنبات نتيجة العوامل غير المعديةال مثل الظرو  البيئية غير دراسااااااااة األعراض واالختالالت التي 
 المالئمةال نقة وزيادة العنا رال سمية الكيماويات الزراعية.

 أهدا  المقرر:
ية على  يهد  المقرر لتزويد الطالب بالكثير من المعلومات المتعلقة باالختالفات واألعراض المر ااااااااااا

ية غير المعدية كالظرو  البيئية الغير مالئمة وزيادة أو نقة النباتات والناتجة عن المساااااااااااببات المر ااااااااااا
 العنا رال سمية الكيماويات.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 .األعراض الناتجة عن االختالفات الوراثية 
 .األعراض الناتجة عن الظرو  البيئية غير المالئمة 
 المختلفة. أعراض نقة العنا ر أو زيادتها وسمية الكيماويات الزراعية 

 
 وقن :   تصنيف الحشرات الزراعية    016

 وقن 201وقن و  201المتطلبات: 
قواعد ونظريات التصنيفال المرتبة التصنيفية: النوعال تحت النوعال المرتبات األعلى. الصفات التصنيفيةال 
 ةتصااااااااااانيف لياوار غير الكاملة للحشااااااااااارات مع التركيز على أفراد من رتب حرشااااااااااافية األجنحة وغمدي

 األجنحة وذات الجناحين ونصفية األجنحة ومتجانسة األجنحة.
 أهدا  المقرر:

دراساااااااااة أهم نظريات تصااااااااانيف الحشاااااااااراتالو عمليات تقسااااااااايم الحشااااااااارات إلى رتب وعوائل وأجناس 
 وأنواع.ارو تصنيف أهم الحشرات االقتصادية بإستخدام المفاتيت الخا ة بالحشرات.

 
 وقن 261المتطلب:   ية غير الحشرية وقن :   مبيدات اآلفات الحيوان 017

المبيدات المسااتخدمة في مكافحة القوارض والطيور واألسااماك والرخويات والحلم. التركيبات الكيميائية 
 والفعاليات الحيوية لهاال سوء استخدامها وارو تطبيقها.

 أهدا  المقرر:
مل بها الكيميائي وكقلك ارو عيهد  المقرر إلى دراساااااة أنواع و مجاميع المبيدات الغير حشااااارية وتركي
 هقه المركبات وارو تطبيقاتها واآلثار المترتبة على سوء استخدامها.

 
 وقن 221المتطلب:     متقدم    –وقن:   علم األوبئة  015



تطور المرض في المجتمعات النباتية مع التركيز على متابعة وتحري تطور المرض واساااااااااااتخدام النماذج 
 المعدة لقلك.

 لمقرر:أهدا  ا
يهد  المقرر إلى تطوير وتعميق معلومات الطالب عن تطور المرض الوبائيال وذلك من خالل دراساااااااااااة 
عمليات الدورات األحادية والدورات المتكررة لتطور الوباءال مع االهتمام بدراسة الطرو المختلفة لمتابعة 

 المرض والتحري عنه واستخدام النماذج الخا ة بقلك.
 ة في المقرر:المو وعات الرئيسي

 مراجعة لما تمت دراسته في مقرر أسس علم األوبئة.
 تعريفات ومفاهيم وبائية.

 الدورات األحادية ليوبئة و الدورات المتعددة ليوبئة. 
 متابعة الوباء.

 ارو التحري )التنبؤو.
 

 وقن 052المتطلب:   وقن:   مقاومة النبات لإل ابة بالحشرات       019
تعريف المقاومة في النبات والقابلية لإل اااابة. أساااباب مقاومة النبات للحشااارات. الصااافات المورفولوجية 
والفسيولوجية والخواص الكيميائية للنباتات المقاومة. العوامل التي تؤثر على المقاومة في النبات. مقاومة 

 بعض المحا يل للحشرات مع أمثلة.
 أهدا  المقرر:

ريف الطالب بالمقاومة في النباتات مع معرفة الصفات المورفولوجية يهد  المقرر إلى تع
والفسيولوجية والخواص الكيميائية لهقه النباتات وارو استخدام هقه النباتات في إدارة أعداد 

 اآلفات.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
باب مقاومة لإل ابة. أس تعريف المقاومة في النباتات القابلة -مقدمة عن عالقة الحشرات بالنباتات 

 العوامل التي تؤثر على المقاومة في –الصفات النباتية لي نا  المقاومة  -النبات للحشرات 
 مقاومة بعض المحا يل للحشرات.  -النبات 

 
 وقن:   مبيدات المسببات المر ية النباتية  025

 وقن 050وقنال  320المتطلبات: 



ودية والبكتيرية وغيرها من المساااااااااببات المر اااااااااية. عالقة التركيب مجموعات المبيدات الفطرية و النيمات
 بالفعاليةال ارو التأثير الحيويال سلوكياتها في األوساط النباتية وفي التربة. 

 
 وقن 050المتطلب:    وقن :   الفطريات الممر ة للنبات   021

عض األمراض تو اااايحية لب دراسااااة تركيبال وظيفة و تقساااايمال وتعريف الفطريات الممر ااااة للنباتال وأمثلة
 النباتية الفطرية.
 أهدا  المقرر:

يهد  المقرر إلى دراسااااااة بعض التفا اااااايل الهامة الخا ااااااة بالفطريات الممر ااااااة للنبات تركيبيال ووظيفيال 
 وتقسيميال مع أمثلة لبعض أمراض النبات الفطرية ليستطيع الربط بينها وبين التركيب والوظيفة.

 المقرر:المو وعات الرئيسية في 
 .مقدمة عامة مع استعراض لتقسيم الفطريات الممر ة للنبات وأسس تعريفها 
 .دراسة تركيب الخلية الفطرية والجرثومة الفطرية والتركيب المختلفة للفطريات 
  دراساة الوظائف الرئيساية للتراكيب المختلفة للفطريات ودراساة بعض األمثلة المو احة ألمراض

 النبات الفطرية.
 

 :  الحشرات الناقلة لمسببات األمراض النباتية وقن 022
 وقن 303وقنال  323المتطلبات: 

التحورات في الحشاااااارات الناقلة للممر ااااااات النباتية. ساااااالوك الحشاااااارات الناقلة ليمراض. العالقة بين 
النباتات والحشااااااارات والممر اااااااات وتأثير هقه العالقة على بقاء وانتشاااااااار تلك الممر اااااااات. األعراض 

 التي تسببها الحشرات ذات اإلفراز السام.المر ية 
 أهدا  المقرر:

 التعر  على الحشرات الناقلة لمسببات األمراض النباتية وتحوراتها ومالءمتها للنقل. -1
 التعر  على مسببات األمراض التي تنقل بواسطة الحشرات والحشرات الناقلة لها. -2
 نباتات وكيفية تأثيرها.التعر  على الحشرات ذات اإلفرازات السامة لل -3

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
  الحشرات الناقلة لمسببات األمراض النباتية والحشرات ذات اإلفرازات السامة للنبات. كقلك

 المسببات المر ية المختلفة المنقولة بواسطة الحشرات.
 .والعالقات المختلفة لطرو النقل بين المسببات المر ية والحشرات 
 

 وقن 261المتطلب:           ن :   مبيدات الحشائشوق 023



المجاميع المختلفة لمبيدات الحشائش الجهازية وبالمالمسة وذات األثر الباقيال عالقة التركيب بالفعالية 
وارو التأثير الحيويال التخصاااة واالختياريةال األ ااارار الناتجة عن متبقياتها في التربةال العوامل المحددة 

 ..ةلكفاءتها الحقلي
 أهدا  المقرر:

التعر  على المجاااميع المختلفااة لمبياادات الحشااااااااااااائش وعالقااة تركيبهااا بفعاااليتهااا الحيويااةال نفاااذيااة  -1
 المبيدات خالل األنسجة النباتية و معرفة كيفية و ول مبيدات الحشائش إلى مواقع تأثيرها.

لى التي تؤثر بها عالتعر  على عنا ااااااااااار السااااااااااامية االختيارية لمبيدات الحشاااااااااااائش وعلى الطرو  -2
 الحشائش.

 أسباب ظهور وإدارة  فة المقاومة لمبيدات الحشائش واالستفادة منها في التكنولوجيا الحيوية. -3
 معرفة مصير وعالقة متبقيات مبيدات الحشائش في التربة. -0

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 .ارو و ول مبيدات الحشائش إلى مواقع تأثيرها 
  االختيارية في مبيدات الحشائش.السمية 
 .ارو تأثير مبيدات الحشائش و مقاومة مبيدات الحشائش 
 .مصير وبقاء مبيدات الحشائش في البيئة 
 

 وقن 050المتطلب:     وقن :   البكتريا الممر ة للنبات  020
 ةأسااااااااااس وارو تعريف البكتريا الممر ااااااااااة للنبات. كيميائية ووظائف محتويات الخلية. دور وخصااااااااااائ
 العوامل المضادة للبكتريا. ميكانيكية انتشار وبقاء البكتريا الممر ة للنبات. عالقة الطفيل بالعائل.

 أهدا  المقرر:
شاارح وتفسااير العديد من الظواهر واألدوار المر ااية للبكتيريا الممر ااة للنبات والتي درسااها الطالب في 

 هقا المجال.مراحل سابقة مما يهيئ الطالب ألجراء دراسات بحثية في 
 

 وقن 052المتطلب:    وقن :  آفات األشجار الخشبية والمراعي  020
دراسة للحشرات التي تصيب األشجار والشجيرات الخشبية والنباتات ذات األهمية الرعوية في المملكة 

 مع التركيز على دورات حياتها وأ رارها وارو مكافحتها.
 أهدا  المقرر:

الب بأهم آفات األشاااجار الخشااابية والمراعي المنتشااارة في المملكة العربية يهد  المقرر إلى تعريف الط
 السعودية ومعرفة لدورات الحياة وارو مكافحة هقه اآلفات للحد من انتشارها.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:



ظاهر م -رتب الحشاااااارات ذات العالقة بلفات المراعي والغابات  -الصاااااافات المورفولوجية للحشاااااارات 
المجاميع الغقائية آلفات األشااااااجار الخشاااااابية  -بة األشااااااجار ونباتات المراعي باآلفات الحشاااااارية إ ااااااا

 والمراعي
 

 وقن 056المتطلب:    وقن :   كيمياء وأجهزة تحليل المبيدات 026
الطرو الكيمياااائياااة المختلفاااة لتحليااال المبياااداتال ارو التحليااال الكرومااااتوجرافي والطيفي و الحجمي 

األجهزة المختلفة المسااااتخدمة في تحليل مبيدات اآلفات وتشاااامل: أجهزة االمتصاااااص  والوزنيال تشااااغيل
 الطيفي واالنبعاث اللهبي والفصل الكروماتوجرافي والطنين النووي وغيرها.

 أهدا  المقرر:
التعريف بالطرو الكيميائية المختلفة لتحليل المبيدات ومعرفة أهم أنواع أجهزة التحليل وكيفية تشااااااااغيلها 

 اب النتائج وارو عمل هقه األجهزة.وحس
 

 وقن 057المتطلب:    وقن :   النيماتودا الممر ة للنبات   027
دراساااااااااات تفصااااااااايلية في عالقات النيماتودا بعوائلها النباتية وميكانيكيات عملية إحداث المرض. تفاعل 

 افحتها.الحديثة في مكالنيماتودا مع مسببات األمراض النباتية األخرى. بيئة النيماتودا والتطورات 
 أهدا  المقرر:

 -دراسة تفصيلية متقدمة تشمل: -1
 .عالقة العائل النباتي بالنيماتودا كمسبب مر ي 
  التداخل بين النيماتودا والكائنات الممر اااااااااااة األخرى على النباتال وتأثير ذلك على

 العائل النباتي.
  .التأثيرات البيئية على النيماتودا وتطور المرض 
 الطرو الحديثة في مكافحة النيماتودا. -2

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 .دراسات متقدمة حول ابيعة التطفل والعالقة بين النيماتودا والنبات 
 .ميكانيكية حدوث وتطور األمراض النيماتودية 
  العالقااة بين النيماااتودا والممر ااااااااااااات النباااتيااة األخرىال والطرو الحااديثااة في مكااافحااة

 ا.النيماتود
 
 
 



 وقن 303المتطلب:       وقن :   علم األكاروسات 025
اساااتعراض لفصااايلة القراد والحلم. دراساااة مفصااالة عن الشاااكل الظاهري وبيولوجية و ااارر وارو مكافحة 

 األنواع التي تهاجم النبات مع اإلشارة إلى األكاروسات التي تتطفل على اإلنسان والحيوان.
 أهدا  المقرر:

باألكاروساااااات والقراد. دراساااااة بيولوجية األكاروساااااات واأل ااااارار الناتجة عنها. والطرو الحديثة التعريف 
 لمكافحة األكاروسات.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
دراسة الشكل الخارجي ليكاروسات  -التمييز بين األكاروسات والحشرات  -مقدمة عن األكاروسات 

مكافحة  -أكاروس الحلم الدودي  -وس العنكبوت األحمر أكار  -دراسااااااااة بيولوجية ليكاروسااااااااات  -
 .القراد و األكاروسات التي تصيب الحيوان -القراد واألكاروسات التي تصيب اإلنسان  -األكاروسات 

 
 وقن 026المتطلب:     وقن :  تحليل متبقيات المبيدات  029

رو أخق حليل متبقيات المبيداتال اأهمية تحليل المتبقيات وعالقته بصااااااااحة اإلنسااااااااانال الطرو العامة لت
العينات واالسااااتخالص والفصاااالال عمليات التحليل باسااااتخدام األجهزة وما يصاااااحبها من مشاااااكل وكيفية 

 التغلب عليهاال أمثلة تطبيقية لتحليل المتبقيات لبعض المبيدات في أوساط مختلفة.
 أهدا  المقرر:

ارو أخق وأنواع أجهزة التحليل وارو تشااغيلها و تعريف الطالب بطرو تحليل المبيدات وتجهيز العينات 
 النتائج وكيفية إجراء عمليات حسابات النواتج. 

 
 وقن 057المتطلب:    وقن :   الفيروسات الممر ة للنبات 035

الخواص الطبيعية والكيميائية للفيروسااااااات الممر ااااااة للنبات. تجميع الفيروس من مكوناته األساااااااسااااااية. 
الفيروساااااااااااااات. ارو عزل الفيروس وتنقيتاااه واالختباااارات المعملياااة المختلفاااة الطرو المختلفاااة لتكرار 

المستعملة في الكشف عن الفيروسات. استخدامات المجهر اإللكترونيال جهاز التحليل الطيفي والطرد 
 المركزي في دراسة الفيروسات النباتية والكشف عنها وتقديرها.

 أهدا  المقرر:
كرارها لية عن الخواص الطبيعية والكيميائية للفيروسات وارو تجمعها وتتزويد الطالب بالمعلومات التفصي

 .ومعرفة الطرو المستخدمة في الكشف والتعر  على الفيروسات النباتية
 المو وعات الرئيسية في المقرر:

 .الخواص الطبيعية والكيميائية للفيروسات النباتية و تجمع الفيروسات وتكرارها 
  الفيروسات والكشف عنها وارو استخدام المجهر اإللكتروني.ارو عزل وتنقية 



 
 وقن 200المتطلب:      وقن:  بيولوجية نحل العسل  031

دراسة العوامل البيئية المؤثرة على بيولوجية نحل العسل. إدارة المناحل. وراثة وارو تربية ملكات النحل 
 نحل وارو مكافحتها.وإدخالها التلقيت الصناعي. سلوك النحل. آفات وأمراض ال

 أهدا  المقرر: 
يهد  المقرر إلى دراساااااااااة تفصااااااااايلية عن تربية النحل ومنتجاته وأهم المشااااااااااكل التي تواجه تربية النحل 

 وخا ة الملكات.
 المو وعات الرئيسية في المقرر:

ل التي مأنوع وسااااالالت النحل وخا ااااة الموجودة بالسااااعودية واألعمال التي تقوم بها أفراد الطائفة والعوا
فن  -التغقية واالحتياجات الغقائية وارو التغقية -تسااااااااااااعدها في أداء هقه األدوار ومعرفة لغة النحل

تخدام اساااا -أمراض وأعداء النحل وتأثير المبيدات على النحل -إنتاج العساااال ومنتجات النحل األخرى 
 النحل في تلقيت المحا يل.

 
 وقن 011تطلبات: الم   وقن :  مقاومة اآلفات للمبيدات   032

ظواهر المقاومة والتحمل ااااا أنواع ودرجات المقاومة ااااا أسبابها ووسائل التخفيف من أثارها ااااا أمثلة لظواهر 
 المقاومة لدى بعض اآلفات.

 أهدا  المقرر:
يهد  المقرر إلى تعريف الطالب بأهم العوامل الحيوية المساااااببة للمقاومة ومعرفة ظواهر التحمل وأنواعه 

 نب ظاهرة المقاومة وخطورتها البيئية واالقتصادية.وكيفية تج
 

 وقن:  االتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض النبات 033
 وقن 057وقنال 050المتطلبات: 

الطرو الحديثة وغير التقليدية للتعامل مع المساااااببات المر اااااية أو عوائلها أو التعامل مع الظرو  البيئية 
 لخفض شدتها وانتشارها. وذلك لمكافحة األمراض النباتية أو

 أهدا  المقرر:

معرفة الطرو الحديثة وغير التقليدية للتعامل مع مختلف المسااببات المر ااية وارو المكافحة المنشااودة 
 بهد  خفض شدة اإل ابة وانتشارها.

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
 .الطرو المستخدمة وغير التقليدية في مكافحة المسببات المر ية 
 .استخدام األ نا  المقاومة والمتحملة 



 .مكافحة المسببات المر ية عن اريق مكافحة نواقلها 
 .المكافحة الحيوية للممر ات 
 

 وقن 055المتطلب:     وقن: المكافحة الحيوية )متقدمو   030
ت االخصااائة الحيوية للطفيليات والمفترسااات. التخصااة واختيار العائل. االحتياجات الغقائية للطفيلي

والمفترساااااااااااات البالغة. عمليات إدخال وإكثار األعداء الحيوية والمحافظة عليها. المكافحة الميكروبية. 
 المكافحة الحيوية للحشائش.

 أهدا  المقرر:
 معرفة الخصائة الحيوية المختلفة ليعداء الحيوية وعالقتها بعوائلها من اآلفات الحشرية. -1
 لآلفات باستخدام األعداء الحيوية.كيفية تفعيل المكافحة الحيوية   -2
 استغالل الكائنات الممر ة لآلفات الحشرية والحشائش في مكافحتها وتقليل أ رارها. -3

 المو وعات الرئيسية في المقرر:
حشرات األعداء الحيوية لل–أو  األعداء الحيوية للحشرات )أشباه الطفيلياتو وخصائصها الحيوية 

 المكافحة الميكروبية والكائنات الممر ة للحشرات  -وية )المفترساتو وخصائصها الحي
 أمراضو. -ب و المكافحة الحيوية للحشائش )حشرات

 
 وقن 052المتطلب:         )ساعتانو وقن :  آفات األشجار الخشبية* 002

دراسة للحشرات التي تصيب األشجار والشجيرات الخشبية في المملكة مع التركيز على دورات حياتها 
  رارها وارو مكافحتها.وأ

 أهدا  المقرر:
يهد  المقرر إلى تعريف الطالب بأهم آفات األشاااااجار الخشااااابية في المملكة العربية الساااااعودية ومعرفة 

 لدورات الحياة وارو مكافحة هقه اآلفات للحد من انتشارها.
 المو وعات الرئيسية في المقرر:

ظاهر م -العالقة بلفات المراعي والغابات  رتب الحشاااااارات ذات -الصاااااافات المورفولوجية للحشاااااارات 
 المجاميع الغقائية آلفات األشجار الخشبية. -إ ابة األشجار ونباتات المراعي باآلفات الحشرية 

* تم ارح المقرر لطالب الماجستير في قسم اإلنتاج النباتي )مسار الغاباتو وقد او ى مجلس القسم 
 ها بالموافقة.  27/1/1032المنعقدة في  6بجلسته رقم 

 
 

 متقدم  -وقن  الحشرات الطبية والبيطرية  000



بيطرية في ات الطبية والمقدمة تاريخية عن الحشاااااارات الطبية والبيطرية في العالم ال نبقة عن أهم الحشاااااار 
العالم ال ارو تربية وتجميع الحشااااارات التي ظهرت حديثا في المملكة العربية الساااااعودية ال أهم األمراض 

 التي تنقلها الحشرات وارو مكافحة الحشرات الناقلة. 
 

 المو وعات :
 مدخل إلى علم الحشرات الطبية والبيطرية  -1
 وجمع الحشرات الطبية والبيطرية  ارو -2
 ارو تربية حشرات الصحة العامة مثل البعوض والقباب المنزلي والصرا ير  -3
 أهم الحشرات الطبية والبيطرية في المملكة  -0
 التدويد والنغف  -0
 الحشرات ذات اإلفرازات السامة والشعور والالذعة  -6
 القراديات / والحلم  -7
 رات التي ظهرت حديثا في المملكة أمثلة لبعض الحش -5
 والمالريا و  -أهم األمراض التي تنقلها الحشرات الطبية في المملكة ) اللشمانيا  -9
 نبقة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة هقه الحشرات  -15
 
 
 
 

 وقن ) ارو وأساليب البحث العلمي و  051
 وكيفية استخدام المكتبة وغيرها من المصادر للحصول علىالتعريف بأهمية البحث العلمي وأساليبه 
 الطرو العلمية ألعداد المقترح البحثي وكتابة الرسالة وكيفية -المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي  

 عرض النتائج للمناقشة باإل افة إلى إعداد البحث للنشر في أوعية النشر العلمية .
 

 المو وعات:
 معناه وتعريفة ارو وأساليب ومناهج البحث العلمي   أهمية البحث العلمي -1
التعريف بالمكتبة وكيفية استخدامها وزيارة ميدانية لها للحصول والبحث عن المعلومات في أوعية  -2

ألقراص النشرات * ا -التقارير   -الكتب  -الرسائل الجامعية  -النشر المختلفة ) الدوريات العلمية 
 الممغنطة و

برامج البحث الموجودة في مراكز البحوث للحصول على المعلومات إعداد وكتابة  استخدام -3
 ألول التقرير ا -المقترح البحثي ) اإلاار العام لخطة البحث و وفقا للنموذج المقترح البحثي  



 خطوات تنفيق البحث العلمي ومعالجة البيانات المتعلقة به  -0
لتي تشمل المقدمة * أهدا  البحث  * الدراسات السابقة * أعداد الرسالة العلمية ومكوناتها وا -0

 مواد وارو البحث والنتائج ومناقشتها باإل افة إلى ملخة البحث و 
 التقرير الثاني  -القواعد العامة ألساليب كتابة المراجع العلمية وأنظمة تربيتها  -6
 رض واإللقاء استخدام برامج الحاسب اآللي ألعداد وتجهيز البحث العلمي للع -7
كيفية تقديم وعرض نتائج البحث العلمي ارو تنشر المختلفة في أوعية النشر العلمي التقويم   -5

 الشامل ألداء الطالب.
 


