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الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياة
المرحلة  :الثالثة
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أسيل كامل عبد الحسين الوائلي
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جدول الدروس االسبوعي
االسم

د .ثائر محمود طه الربيعي

البريد االلكتروني

Thairtaha_2008@yahoo.com

اسم المادة

حشرات

مقرر الفصل

حشرات عام

اهداف المادة

تعليم الطلبة اهمية الحشرات في الطبيعة وبعض المعلومات حول مظهرها الخارجي وتشريحها

أسيل كامل عبد الحسين الوائلي

aseelk.alwaeli@uokufa.edu.iq

الداخلي واهم الرتب والعوائل المهمة في صنف الحشرات

تعليم الطلبة أهمية الحشرات وبعض المعلومات البايولوجية حول صنف الحشرات من حيث شكلها
وتشريحها الداخلي ورتبها المهمة
التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

تعليم الطلبة اهمية الحشرات في الطبيعة وبعض المعلومات حول مظهرها الخارجي وتشريحها

الداخلي واهم الرتب والعوائل المهمة في صنف الحشرات
علم الحشرات العام  /د .حسين عباس العلي

معلومات عامة عن الحشرات والمظهر الخارجي لها وتشريحها الداخلي ورتبها واهم عوائلها علم

الحشرات العملي

كتب ومجالت من المكتبات الخارجية واالنترنت

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثال%53

مثالا%51

-

مثالا%01

اليومية

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
اسم القســم  :علوم الحياة
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د .ثائر محمود طه الربيعي
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :جامعة الكوفة

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

2112 / 9 / 22

2

2112 / 9 / 29

موقع الحشرات ضمن المملكة
الحيوانية
فوائد واضرار الحشرات واسباب
انتشارها الواسع

3

2112 / 11 /6

جدار الجسم واالنسالخ

2

2112 / 11 / 13

5

2112 / 11 / 21

راس الحشرة ( التراكيب الداخلية
والخارجية )
انواع اجزاء الفم

6

2112 / 11 / 22

2

2112 / 11 / 3

8

2112 / 11 / 11

انواع اللوامس والعيون المركبة
والبسيطة
صدر الحشرات ( التراكيب الداخلية
والخارجية )
االجنحة وانواعها وتعرقاتها

9
11

2112 / 11 /12
2112 / 11 / 22

بطن الحشرات وزوائدها
الجهاز الهضمي

11
12

2112 / 11 / 1
2112 / 12 / 8

الجهاز العصبي
الجهاز التنفسي

13

2112 / 12 / 15

جهاز الدوران

12

2112 /12 / 22

الجهاز التناسلي

15
16

2112 / 12 / 29
2115 / 1 / 5

12

2115 / 1 / 26

18
19

2115 / 2 / 2
2115 / 2 / 9

التحول الشكلي وانواعه
طرق تكاثر الحشرات
عطلة نصف السنة
الطوار غير البالغة للحشرات :
البيض وانواعه
الحوريات البرية والمائية
اليرقات وانواعها

المادة العلمية

موقع الحشرات في
المملكة الحيوانية
تقنية الحشرات
techniques
Entomolgical
التشريح الخارجي
للحشرات External
morphology
ملحقات الرأس
(اللوامس )
أجزاء الفم للحشرات
Mouth parts
insect
تحورات أجزاء الفم في
الحشرات
صدر الحشرات
Insect thorax
ملحقات الصدر (أنواع
األرجل في الحشرات )
امتحان فصل اول
أجنحة الحشرات
(تحورات االجنحة )
تعرق األجنحة
أجهزة شبك األجنحة في
الحشرات
بطن الحشرات
Abdomen insect
التشريح الداخلي
للحشرات (جهاز
الدوران )
الجهاز الهضمي
الجهاز التنفسي
الجهاز االبرازي
الجهاز العصبي
الجهاز التناسلي

المالحظات

21
21

2115 / 2 / 16
2115 / 2 / 23

العذارى وانواعها
مقدمة في علم تصنيف الحشرات

22

2115 / 3 / 2

23

2115 / 3 / 9

22
25

2115 / 3 / 16
2115 / 3 / 23

26

2115 / 3 / 31

رتب الرعاش وذباب مايو وذباب
الصخور
رتبة متساوية االجنحة ( الجراد
والصراصر )
رتبة متساوية االجنحة ( االرضة )
رتبة القمل القرض ورتبة القمل
الماص
رتية نصفية االجنحة ( البق
الحقيقي)

22
28
29

2115 / 2 / 6
2115 / 2 / 13
2115 / 2 / 21

31

2115 / 2 / 22

31

2115 / 5 / 2

32

2115 / 5 / 11
توقيع االستاذ :

امتحان فصل ثاني
النمو والتحول في
الحشرات
أنواع التحول في
الحشرات
تصنيف الحشرات (
الرتب  ،العوائل )

رتبة غمدية االجنحة ( الخنافس )
رتبة البراغيث
رتبة حرشفية االجنحة ( الفراش
والعث )
رتبة ثنائية االجنحة ( الذباب
والبعوض )
رتبة غشائية االجنحة ( النحل
والزنابير والنمل )
الطرائق التقليدية والحديثة في
مكافحة الحشرات
توقيع العميد :

