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 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 وقاية النبات:القســم
 الرابعة:المرحلة

 ميسر مجيد جرجيس.د:اسم المحاضر الث�ثي
 أستاذ:اللقب العلمي
 دكتوراه:المؤھل العلمي
 جامعة بغداد-كلية الزراعة:مكان العمل

 جمھورية العراق
و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي
و التقويم العلمي  جھاز ا?شراف
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الم�حظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخا-

 المحاليل المنظمة وتحضيرھا نبذة تاريخية عن نشوء وتطور علم الفيروسات112/2/2012
اھم الصفات التي تميز الفيروسات عن اSحياء219/2/2012

 اSخرى
اعراض اSمراض الفيروسية

 والداخليةالظاھرية 
 تھيئة نباتات اSختبار اSھمية اSقتصادية Sمراض النبات الفيروسية326/2/2012
العدوى الميكانيكية تسمية وتصنيف الفيروسات44/3/2012

 للفيروسات
 النقل بواسطة الحشرات التركيب الكيماوي للفيروسات511/3/2012
 انتقال الفيروسات بالبذور الصفات المورفولوجية للفيروسات618/3/2012
العدوى بالفيروسات وحكتھا وانتقالھا داخل انسجة725/3/2012

 النبات
اSنتقال بالحامول واSحياء

 اSخرى
طرق تنقية الفيروسات النباتية تضاعف الفيروسات81/4/2012
 تقدير تركيز الفيروسات وتاثيراتھا في النباتاتاSصابة المختلطة بالفيروسات98/4/2012

اعراض امراض النبات الفيروسية الخارجية15/4/2012 10
 والداخلية

 حفظ الفيروسات

 اSختبارات السيرولوجية طرق انتقال وانتشار فيروسات النبات22/4/2012 11
 طرق تشخيص الفيروسات تشخيص الفيروسات النباتية29/4/2012 12
اSصابة المختلطة وفصل مقاومة اSمراض الفيروسية6/5/2012 13

 الفيروسات عن بعضھا
 تطبيقات المجھر اSلكتوني اھم الفيروسات التي تصيب محاصيل الخضر13/5/2012 14
زيارات ميدانية لحقول زراعية اھم الفيروسات التي تصيب المحاصيل الحقلية18/5/2012 15

 مصابة
زيارات ميدانية للزراعة اھم الفيروسات التي تصيب اشجار الفاكھة25/5/2012 16

 المحمية
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