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اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
المصادر الخارجية
تقديرات الفصل

الالفقريات
سنوي
تعريف الطلبة على نشوء وتطور الحيوانات الالفقرية واهميتها باالضافة لدراسة كافة الشعب
الحيوانية الالفقرية والتعرف على الصفات المميزة لكل شعبة مع تصنيفها والتطرق الى بعض
النماذج المهمة بالتفصيل ولكل شعبة .
تعريف الطلبة بأهمية الالفقريات ومضارها واالصناف التابعة لها
مقدمة عامة عن الالفقريات ثم تناول كافة الشعب الحيوانية الالفقرية ابتداءا من شعبة االبتدائيات
الى شعبة شوكية الجلد .
مدخل الى الالفقريات  ,االهميةاالقتصادية  ,االضرار ,شعب الالفقريات االجناس التابعة لالفقريات
علم الالفقريات – مراد بابا مراد
الالفقريات – الشاروك
كتاب الفقريات عملي
Invertebrate Zoology- E,L,GORDAN
P,S,VERMA
ملزمه الطفيليات العملي ,ملزمه الالفقريات العملي
االمتحان النهائي
المشروع
االمتحانات
المختبر
الفصل الدراسي
اليومية
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مقدمة عامة عن الالفقريات
واهميتها,
نشوء وتطور الحيوانات الالفقرية
المجاميع الكبرى للحيوانات عديدة
الخاليا ,
شعبة االبتدائيات –صفاتها
وتصنيفها,
عضيات الحركة وانواع التكاثر
وتكوين المستعمرات في
االبتدائيات,
حيوان االميبا والبراميسيوم
شعبة االسفنجيات –صفاتها
وتصنيفها ,
الهايدرا-االوريليا-المتريديوم
امتحان شهري اول
شعبة الديدان المسطحة – صفاتها
وتصنيفها ,
البالناريا -دودة كبد االغنام -التينيا
شعبة الديدان الخيطية –صفاتها
وتصنيفها,
دودة االسكارس -االنكلوستوما
شعبة الديدان الحلقية -صفاتها
وتصنيفها,
دودة االرض-دودة الرمل-العلق
الطبي,
امتحان شهري ثاني
1/45عطلة نصف السنة
شعبة النواعم--صفاتها وتصنيفها
الهليكس-المحار-السيبيا
شعبة مفصلية االرجل –صفاتها
وتصنيفها
الشعب الثانوية لمفصلية االرجل –
صفاتها وتصنيفها,
الدافنيا -السايكلوبس-الكمبارس
سكولوبندرا -لميولس –بوثس
امتحان شهري
ارجيوبي –اهمية المفصليات

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

مدخل الى الالفقريات
االبتدائيات
صنف السوطيــــــات
صنف اللحميــــــــات
صنف الهدبيـــــــات
صنف السبوريات
شعبة المساميـــــات
نماذج من المساميات
شعبة االسعـــــــــات
نماج من االسعــــات
امتحان الفصل االول
شعبة الديدان المسطحة
الشريطيات
شعبة الديدان الكيسية
شعبة الديدان الخيطية
نماذج من الخيطية
شعبة الديدان الحلقية
نماذج من الحلقية
شعبة المفصليات
امتحان الفصل الثاني
نماذج من المفصليات
اجناس من المفصليات
شعبة النواعم
نماذج من النواعم

المالحظات
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توقيع االستاذ :

شعبة شوكية الجلد

شعبة شوكية الجلد-صفاتها
وتصنيفها
نماذج من شوكية الجلد
نجم البحر والنجم الهش
امتحان النهائي
اكاينس -ثيوني
انتيدون -العالقات التطورية واهمية
الشوكيات
الشعب الحيوانية الالفقرية
الصغرى-صفاتها
شعبة الدوالبيات والهدبيات
شعبة داخلية وخارجية المخرج
امتحان شهري
توقيع العميد :

