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 2020-2019الفصل الدراسى الثانى  األكاروسات االقتصادية بمقرر عناوين األبحاث والرابط الخاص 

 درويش الفتاح   عبد عدنان /م.د.أ: االستاذ المسئول

 . والحديث  القديم  االكاروسات  تقسيم  طرق - 1

 . لالكاروسات  جي والمورفول  والوصف العنكبوتيات  وصف االرجل  مفصليات  قبيلة مميزات  -2

 المختلفة.  المجاميع في  وتنوعها  االكاروسات  في  الجسم زوائد  -3

 . والتصنيفية  الحيوية ةللدراس االكاروسات  تجهيز -4

 . االكاروسات  في الهضمي  والجهاز   الدوري الجهاز  -5

 العصبي  والجهاز   االكاروسات   في التناسلي  الجهاز  -6

 .  االكاروسات  في  والغدد  االخراجي والجهاز   التنفسي الجهاز  -7

 .االكاروسات  تطور   ومراحل  البيض ووضع   الجنيني والتطور   التكاثر -8

 . التغذية  نباتي الحلم  في  البيئية  العوامل بعض  تأثير -9

 . البيات  في  الداخلة الحلم  أطوار   وتكيفات  سلوكيات  -10

 الحيوانية.  ةالبيئ  علم -11

 . (المكافحة   طرق -  االنتشار طرق -  المؤثرة البيئية   العوامل -  االقتصادية  االهمية -  التقسيم )  االحمر  العنكبوت  عائلة  -12

 . االحمر العنكبوت  عائلة  واع أن همأ -13

 . (االريوفي   الحلم لبيولوجية العامة  الصفات  – ة االقتصادي االهمية  –  المظهرية الصفات  –  التقسيم) الدودي الحلم  عائلة  -14

 . (المفتوحة الحقول  أو المحمية البيوت  في سواء)  االريوفي الحلم  عائلة  -15

 . ( والمكافحة ة الحيا ودورات   االقتصادية همية واأل  الوصف)  الموالح اشجار  كاروسات أ -16

 . ( والمكافحة  ةالحيا ودورات  االقتصادية   هميةواأل الوصف ) االوراق  المتساقطة الفاكهة  شجار أ وسات ركاأ -17

 . (والمكافحة  ةالحيا ودورات  االقتصادية  هميةواأل الوصف ) والمانجو  النخيل  شجار أ كاروسات أ -18

 . االوراق المتساقطة  الفاكهة كاروسات أل المتكاملة  المكافحة -19

   . االحمر العنكبوت  لعائلة   االعضاء ووظائف  التراكيب  -20

  لبيولوجية  العاملة الصفات  – ةاالقتصادي االهمية – المظهرية الصفات  – التقسيم) الدودي الشعري الرسغ ذات  الحلم عائلة -21

 . ( االريوفي الحلم

 . ( المتكاملة المكافحة –  زراعيا ةالمهم االنواع – ة مثلاأل –  مقدمة)  الشعري الرسغ ذات  الحلم  عائلة  -22

 . ( والمكافحة ة الحيا ودورة االقتصادية   هميةواأل الوصف ) الخضر  وسات ركا أ وبعض الزيتون  كاروسات أ -23

 . (اقتصاديا  الهامة  االنواع – البيولوجي  – التقسيم –  ةالعائل  صفات )  الكاذب  العنكبوتي  الحلم  عائلة  -24

 . المفترسة كاروسات األ -25

 . (التقسيمي   والوضع نواع واأل ضرار واأل الوصف )  الجامد القراد -26

 . ( التقسيمي والوضع نواعواأل  ضرارواأل الوصف) اللين  القراد -27

 . ( التقسيمي والوضع نواع واأل  ضرارواأل الوصف )   االنسان جرب  وحلم  الحصاد جرب  وحلم  االحمر  الدجاج  كاروس أ -28

 . (االكارين –  الفاروا) النحل  كاروسات أ -29

 .   االريوفي الحلم  عائلة  فوق لحلم  والداخلية الخارجية  التراكيب  -30

   . الريوفي الحلم وبيولوجي بيئة -31

   .المخزونة   والمواد  الحبوب  كاروسات أ -32

 . العضوية  ةالفوسفوري  كاروسات األ مبيدات  -33

 العضوية.  ة الكارباماتي كاروسات األ مبيدات  -34

 . البقاء في االكاروسات  نجاح الي  المؤدية  والعوامل  لألكاروسات  االقتصادية  هميةاأل -35

   . االكاروسات  لتقسيم  كرانتز نظام -36

   .العسل  نحل طوائف  في والتكاثر  بالتعداد  وعالقته  الفاروا بيولوجيا -37

 الفاروا.  اكاروس  وبيولوجيا حياة دورة -38

   . الكيماويات  استخدام  بدون  العسل نحل كاروسات أ مكافحة -39
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 . الفاروا  كاروسأ ضد  المستخدمة   والمواد  المكافحة طرق  -40
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