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

 بغداد:الجامعة
 الزراعه:الكلية
 الحشرات/ وقاية النبات:القســم
 الثانيه:المرحلة

 حسن فليح حسن:اسم المحاضر الث!ثي
 استاذ مساعد:اللقب العلمي

 دكتوراه:المؤھل العلمي
 جامعة بغداد/ كلية الزراعه:مكان العمل
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 الم!حظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخا.
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 عطلة نصف السنة
 تدريب على المكرسكوبات تطور علم الحشرات الطبيه 12/2-16/2 17
اجزاء التغذيه في الحشرات النقل البيولوجي للمسببات المرضيه 19/2-23/2 18
اجزاء التغذيه في الحشرات الوبائيات والكشف عن الناقل والمسبب 26/2-1/3 19
 انواع الصراصر المسببات المرضيه التي تنقلھا الحشرات 11/3-15/3 20
 انواع القمل الماص السلوك واLھمية الطبيه–الصراصر 18/3-20/3 21
 انواع القمل القارض اLھمية الطبية لبق الفراش 25/3-29-3 22
 بق الفراش والبراغيث القمل القارض والقمل الماص والبراغيث 1/4-5/4 23
 انواع البعوض اLھمية الطبية لبعوض اLنوفلس والكيولكس 8/4-12/4 24
 بعوض اLنوفلس والمYريا امراض اللشمانيا والحرمس الواخز 15/4/19-4 25
 الحرمس والذبابه السوداء الديدان الخيطيه والذبابه السوداء 22/4-26/4 26
 الذباب الماص للدم اLھمية الطبيه للذباب الماص للدم 29/4-3/5 27
 انواع الذباب المترمم الفضYتاLھمية الطبيه للذباب المتغذي على 6/5-10/5 28
 التدويد والنغف انواع التدويد والنغف المتطفل على الحيوان 13/5-17/5 29
 القراد والحلم اLھمية الطبيه للقراد والمسببات الفايرسيه 20/5-24/5 30
 اLمتحان العملي الحلم المتطفل على اLنسان والحيوان 25/5-31/5 31
 النھائياLمتحان 32

:توقيع العميد:توقيع اLستاذ


ر�� ا���اق�� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ا�شراف والتقويم العلميجھاز

 بغداد:الجامعة
 الزراعه:الكلية

 الحشرات/ وقاية النبات:اسم القســم
 الثانيه:المرحلة

 حسن فليح حسن:اسم المحاضر الث!ثي
 استاذ مساعد:اللقب العلمي

 دكتوراه:المؤھل العلمي
 جامعة بغداد/ كلية الزراعه:مكان العمل


