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ر�� ا���اق�� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 وقاية النبات:القســم
 الفصل الخريفى/ية النباتوقا/ا�ولى:المرحلة

 ايمان محمد محمود:اسم المحاضر الث%ثي
 مدرس:اللقب العلمي

 دكتوراه:المؤھل العلمي
 كلية الزراعة:مكان العمل
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� المادة النظرية التاريخا

 حشرات عامة
 الفصل الخريفى/وقاية/1

 الم%حظات المادة العلمية

 مفصلية ا'رجل الموقع التصنيفي للحشرات1
 مناطق جسم الحشرة فوائد ومضار الحشرات2
 الراس انتشار الحشرات ونجاحھا3
 قرون ا'ستشعار جدار جسم الحشرة وا'نس=خ4
 اجزاء الفم جدار الجسمنتؤات5
 اجزاء الفم اEلوان في الحشرات6
 الصدر الراس فى الحشرات7
 ا'جنحة زوائد الراس8
 امتحان اول انواع قرون ا'ستشعار9
 ا'رجل اجزاء الفم وتحوراتھا 10
 بطنال ا'متحان ا'ول 11
 القرون الشرجية الصدر وزوائده 12
 الة وضع البيض ا'رجل وا'جنحة 13
 امتحان ثانى البطن وزوائدھا 14
 امتحان ثانى 15
16 

 عطلة نصف السنة
 الفصل الربيعى/ ارشاد/حشرات عامة

ال موقع الحشرات وانتشارھا 17  حشريةالمجموعة
 مفصلية ا'رجل فوائد ومضار الحشرات 18
و جدار الجسم وا'نس=خ 19  ا'ستشعار قرونالراس
و نتؤات جدار 20  اجزاء الفم راسالالجسم
 الصدر الصدر وا'جنحة 21
 ا'جنحة امتحان اول 22
 امتحان اول ا'رجل 23
 ا'رجل البطن وزوائدھا 24
ا 25  التشكل لھضمى والجھازالتنفسىالجھاز
 جولة حقلية الجھاز العصبى والعضلى 26
 تقسيم الحشرات امتحان ثانى 27
 تقسيم الحشرات جھاز الدوران وا'خراج 28
و التشكل 29  امتحان ثانى الجھاز التناسلى
 تقسيم الحشرات 30
31 
32 

:توقيع العميد ايمان محمد محمود:توقيع ا'ستاذ


ر�� ا���اق�� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية

 وقاية النبات:ـم اسم القسـ
 وقاية وارشاد/ا�ولى:المرحلة

 ايمان محمد محمود:اسم المحاضر الث%ثي
 مدرس:اللقب العلمي

 دكتوراه:المؤھل العلمي
 كلية الزراعة:مكان العمل


