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 دةاستمارة انجاز الخطة التدريسية للما
 شذى أحمد مهدي االسم 

 Shatha.ahmed@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 الحشرات العملي اسم المادة

 التركيب الخارجي والتشريح الداخلي مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
رجي وتشريحها إعطاء الطلبة معلومات عن الحشرات وتركيبها الخا

الداخلي والرتب واالصناف الحشرية الموجودة في العالم وماهي 

 مميزاتها
 التفاصيل االساسية للمادة

 
المادة تتكون من عدة فصول ابتداءا من صفات الحشرات واجزاء 

واللواحق المرتبطة بكل جزء وانواع هذه اللواحق واهميتها جسمها 

من االجهزة المكونة لها للحشرة وكذلك التشريح الداخلي المتض

  واجزاءها مثل جهاز الدوران والجهاز الهضمي والتنفسي وغيره.
 الكتب المنهجية

 
 كتاب علم الحشرات العام

 المصادر الخارجية

 
 تركيب وتصنيف الحشرات

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

43 02 02 3  

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

  التربية للعلوم الصرفةاسم الكلية: 

 علوم الحياةقسم  اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:

 شذى أحمد مهدي المحاضر الثالثي:اسم 

 مدرس دكتور اللقب العلمي:

 دكتوراه علوم حياة المؤهل العلمي:

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 قسم  الصرفه /

mailto:Shatha.ahmed@uodiyala.edu.iq
mailto:Shatha.ahmed@uodiyala.edu.iq


 معلومات اضافية

 

 

 اليوجد
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات مادة العمليةال المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مقدمة عن الحشرات 5/11/2122 1

   جمع الحشرات 12/11/2122 2

   قتل وتصليب الحشرات 11/11 3

فحص حشرة نموذجية  التركيب الخارجي للحشرات 22/11 4

 )الصرصر االمريكي(

 

   اللوامس 2/11 5

   إجزاء الفم 1/11 2

   العيون 12/11 7

   االجنحة 23/11 8

   االرجل 31/11 1

   زوائد نهاية البطن 7/12 11

   الراس 14/12 11

   الصدر 21/12 12

   البطن 28/12 13

   التشريح الداخلي للحشرة 4/1/2123 14

   1الجهاز الهضمي  11/1 15

   2الجهاز الهضمي  18/1 12

 التكاثر في الحيوانات   عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

   الجهاز التنفسي 1/2 17

   1جهاز الدوران 8 18

   2جهاز الدوران  15 11

   1الجهاز العصبي 22 21

   2الجهاز العصبي 1/3 21

   3الجهاز العصبي 8 22

   الجهاز العضلي 15 23

   الرتب الحشرية 22 24

   الحشرات المجنحة 21 25

   رتب الحشرات المجنحة 5/4 22

 جمهورية العراق

 

 

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى  اسم الجامعة:

  الصرفةللعلوم  التربيةالكلية:  اسم

 علوم الحياة اسم القسم:

 الثالثة  المرحلة:

  شذى أحمد مهدياسم المحاضر الثالثي:

 مدرس دكتور اللقب العلمي:

 دكتوراه علوم حياة المؤهل العلمي:

للعلوم  التربيةديالى /كلية  جامعة العمل:مكان 

 قسم  / الصرفة



   الحشرات عديمة االجنحة 12 27

   رتب الحشرات عديمة االجنحة 11 28

   االنواع الحشرية 22 21

   العوائل الحشرية 3 31

   االجناس 11 31

   ت الطبيةرابعض الحش 17 32

 توقيع العميد:                                                                                                                        :          األستاذتوقيع 
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