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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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جدار،،الحشراتعلم فسلجة، لمقدمةا18/10/2011
 الجسم واھميته

 جدار الجسم والطبقات المتكون منھا

 التركيب،جدار الجسم215/10/2011
دورة اHنسFخ،طبقاته،الكيمياوي

 وتكوين الكيوتكل الجديد

صفائح حلقات(جدار الجسم
رتبطة اHجزاء المتحركة الم،الجسم

 بجدار الجسم
الوظائف،اقسامه(الجھاز الھظمي322/10/2011

)الفسلجية Hجزاء القناة الھظمية
ح للقناةيشرت

عرض نماذج،الھظميةللحشرات
 وسFيدات للموضوع

الجھاز429/10/2011
)اHمتصاص،الھضم،اHنزيمات(الھظمي

 تشريح للحشرات من قبل الطلبة

جھاز اHخراج،اHخراج في الحشرات55/11/2011
في،النموذجي دور جھاز اHخراج

ميكانيكية،ئي والملحياالتوازن الم
 اHخراج

ومشاھدة انابيب تشريح الحشرات
 لبيجيم

الثغور،اقسامه(الجھاز التنفسي612/11/2011
في،ميكانيكية التنفس،التنفسية التنفس

الحشرات اH رضية والحشرات 
)المائية

مشاھدة الثغور التنفسية والجذوع
 التنفسية

 امتحان شھري اول امتحان شھري اول719/11/2011
ه الدم ومكونات،اجزاءه،جھاز الدوران826/11/2011

 خFيا الدم انواعھا ووظائفھا
مشاھدة خFيا الدم،فحص الدم

 مجھريا
الجھاز،اقسامه(الجھاز العصبي93/12/2011

العصبي 
اعضاء،المحيطي،السمبثاوي،المركزي

)طريقة نقل اHيعاز اHعصبي،الحس

تشريح للحشرة واستخراج الحبل
العصبي البطني والعقد العصبية 

ا  عضاء الحسالبطنية ومشاھدة بعض

الجھاز التناسلي10/12/2011 10
 طريقة تكوين البيبض،اقسامه،اHنثوي

التشريح واستخراج الجھاز التناسلي
 اHنثوي

الجھاز التناسلي17/12/2011 11
طريقة نتكوين الحيامن،اقسامه،الذكري

التشريح واستخراج الجھاز التناسلي
 الذكري

اجراء تجارب،تعريف اHنزيمات دور ھا الفسلجي،عھاانوا،اH نزيمات24/12/2011 12
 للكشف عن اHنزيمات

دورھا في النمو،انواعھا،الھرمونات31/12/2011 13
 والتطور

التعرف على ادوار الحشرة ومشاھدة
 نماذج مختلفة Hدوار الحشرات

دورھا في حياتية،انواعھا،الفرمونات 7/1/2012 14
 تاثيرھا السلوكي،الحشرة

ر اء بعض التجارب اج
في علٮالتاثيرالسلوكي  للھرمونات
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 لحشرةا
ات14/1/2012 15 مشاھدة نماذج لFدوار المختلفة انواع التطور في الحشر

 للحشرات
 امتحان الشھر الثاني امتحان الشھر الثاني21/1/2012 16

 عطلة نصف السنة
، اHساس التاريخي لتربية النحل21/2/2012 17

انواع،اHقتصادية لتربية النحل اHھمية
 التسلسل التقسيمي للنحل،النحل

عن،اھمية تربية النحل لمحة تاريخية
 تربية النحل في العراق،تربية النحل

الصفات الوراثية،سHFت نحل العسل28/2/2012 18
المعتمدة لتشخيص سHFت 

الصفات الجيدة للسHFت،النحل
 المنتجة للعسل

خلية
اHدوات،مميزاتھا،اقسامھا،وثHنكستر

المستخدمة في تربية النحل اHدوات 
 المستخدمة في فحص الخFيا

الراس(التشريح الخارجي لجسم النحل 6/3/2012 19
البطن،الصدر وزوائده،وزوائده
 وزوائدھا

التعرف على اHختFفات المورفولوجية
مشاھدة زوائد،بين افراد الطائفة

في جسم مشاھدةالتحورات،الجسم
)بالمجھر(الشغالة

ميكنيكية،الجھاز الھظمي وملحقاته13/3/2012 20
طريقة تحويل الر حيق الى،الھظم
عمله،اقسامه(جھاز اHخراج،عسل

ودوره في التخلص من الموادالسامة 
 غدد النحل،)والفضFت

نحل واستخراج الجھاز تشريح شغالة
ف على اجزاءه  الھظمي والتعر

الجھاز،وظائفه،اقسامه،جھاز الدوران20/3/2012 21
الثغور التنفسية،اقسامه،التنفسي
 الجھاز العصبي،وتوزيعھا

تشريح الحشرة ومشاھدة الوعاء
مشاھدة الثغور،الدموي الظھري

مشاھدة الحبل العصبي،التنفسية
 البطني

22 27/3/201Hا الجھاز التناسلي
العوامل المؤثرة على،اقسامه،نثوي

البيض الذي تضعه الملكة معدل عدد 
 اقسامه،الجھاز التناسلي الذكري،

تشريح ملكة نحل وذكرنحل والتعرف
على الجھاز التناسلي اH نثوي 

 والجھاز التناسلي الذكري

حياتية افراد طائفة 3/4/2012 23
)الذكر،الشغالة،الملكة(النحل

التعرف ومشاھدة اHدوار المختلفة
ص الخFيافح،لحياتية افراد الطائفة

 امتحان الشھر اHول امتحان الشھر اHول10/4/2012 24
الظواھر المختلفة في حياتية افراد17/4/2012 25

اHمھات،التطريد(الطائفة
عFمات،اسبابھا)السرقة،الكاذبة

 اساليب السيطرة عليھا،ظھورھا

كيفية،التطريد،طرق التقسيم،التقسيم
 مسك الطرد

اسس،واعد اHساسية Hنشاء المنحلالق24/4/2012 26
العوامل المساعدة لنجاح،تربية النحل

 تربية ملكات النحل القياسية

طرق ترببية،تربية الملكات
ممارسة عملية لعمل(،الملكات

الكؤوس الشمعية Hكثار الملكات 
 وتربيتھا

 عطلة رسمية عطلة رسمية 1/5/2012 27
 متحان الشھر الثانيا امتحان الشھر الثاني 8/5/2012 28
التعرف على العF مات المرضية امراض وافات النحل15/5/2012 29

Hمراض الحضنة وامراض البالغات 
وكيفية تشخيصھا من النماذج الخاصة 

 بھذه اHعر اض
تأثير المبيدات الكيمياوية على نحل22/5/2012 30

واساليب وقاية النحل من خطر،العسل
 المبيدات

على اHفات الحشرية وغير التعرف
عFمات،الحشريةالتي تھاجم النحل

 التسمم بالمبيدات
 امتحان نھاية الفصل29/5/2012 31
32 

:توقيع العميد:توقيع اHستاذ


