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"����� )���طلبة بأھم الحشرات الضارة بالمحاصيل الحقلية في العراق من حيث انتشارھا تعريف ال�

والعوائل التي تصيبھا وأعراض ا.صابة وتاريخ حياة ھذه الحشرات، ووضع البرامج 
من. المتاحة ضمن استراتيجيات ا.دارة المتكاملة لھا مع التركيز على حماية البيئة

ً على اDعداء التلوث بالمبيدات الكيميائية إذا ما  أستعملت ضمن تلك البرامج حفاظا
ً عن حماية المزارعين وثرواتھم النباتية والحيوانية من  Lالطبيعية لھذه الحشرات، فض

.مخاطر التلوث بھذه المركبات الكيميائية
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ي، عبدهللا فليح العزاوي وابراھيم قدوري قدو وحيدر صالح الحيدري العزاو-1
.مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر. الحشرات ا.قتصادية) 1990(
) 2000(جرجيس، سالم جميل وحمزة كاظم عبيس ومحمد عبد الكريم محمد21

 دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل. حشرات المحاصيل الحقلية
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Bailey, P. T. 2007. Pests of Field Crops and Pastures. Csiro 
Publishing, pp. 520. 
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ر�� ا���اق�� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 المحاصيل الحقلية:القســم
 الثالثة:المرحلة

و سعدي حسين صبر.د:اسم المحاضر الث�ثي
 زھراء عبد المعطي الغضبان.د

 أستاذ مساعد:اللقب العلمي
 دكتوراه:المؤھل العلمي
 كلية الزراعة:مكان العمل
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وع
سب
 الم�حظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخا,

ممالك الحياة 16/2/2012
موقع الحشرات في المملكة
 الحيوانية، التسمية الثنائية

أشكال أضرار الحشرات للنبات
 والحيوان والمواد المخزونة

 وا.نسان

صفوف شعبة مفصليات
 اDرجل 

طرائق مكافحة حشرات المحاصيل 2613/2/2012
 الحقلية

المظھر الخارجي لجسم الحشرات
 الرأس وملحقاته
 أنواع أفواه الحشرات
 أنواع قرون ا.ستشعار

طرائق مكافحة حشرات المحاصيل 320/2/2012
 الحقلية

ا.دارة المتكاملة لحشرات
 المحاصيل الحقلية

الصدر وملحقاته
، أنواع جنحة اD أنواع اDرجل

ھا،البطن وملحقات

أھم حشرات المحاصيل النجيلية 427/2/2012
 حشرات القمح والشعير

النمو التكاثر في الحشرات
 التشكل في الحشرات
 أنواع اليرقات والعذارى

حشرات الذرة الصفراء والذرة 55/3/2012
 البيضاء

 ا.متحان الشھري اDول

612/3/2012 Dمتحان الشھري اDأھم حشرات المحاصيل النجيليةولا
 حشرات القمح والشعير

حشرات الذرة الصفراء والذرةحشرات الرز 719/3/2012
 البيضاء

حشرات الرزحشرات البقوليات 826/3/2012
حشرات البقولياتحشرات الجت والبرسيم 92/4/2012
أھم حشرات المحاصيل الصناعية9/4/2012 10

 قطنحشرات ال
حشرات الجت والبرسيم

أھم حشرات المحاصيل الصناعيةحشرات السمسم 16/4/2012 11
 القطن حشرات

حشرات السلجم 23/4/2012 12
 حشرات البنجر السكري

حشرات السمسم

حشرات السلجم ا.متحان الشھري الثاني 30/4/2012 13
 حشرات البنجر السكري

جولة في الحقولمسحشرات زھرة الش7/5/2012 14
ا.متحان الشھري الثانيحشرات الحبوب المخزونة14/5/2012 15
مراجعة عـــامــــة قـبــل21/5/2012 16

 ا.مـتحــان النھائـي
مراجعة عامة قبل ا.متحان

 النھائي
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