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 بيئة و فسلجة طحالب: مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 بيئة و فسلجة طحالب

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Creditالساعات المعتمدة 

Hours اإلجمالي 
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الثانيالفصل  –مستوى رابع  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 تصنيف طحالب 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 كيمياء /نبات 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي -عربي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 نظام ساعات معتمدة فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. اسهار حسن خليل

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين  :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

تعريف الطالب بعلم فسيولوجي طحالب من حيث زراعة و تحضين الطحالب في المعمل،   الى المقرر هذا يهدف

البيئات الغذائية المناسب النواع الطحالب المختلفة، مراحل نمو الطحالب، الصبغات التي تنتجها بعملية التمثيل 

موم التي تنتجها الطحالب الضوئي، ميكانيكية تثبيت النيتروجين الجوي بالطحالب، عمليات الفسفرة الضوئية، الس

 . وطرق مكافحتها، افرازات الخلية الطحلبية و طرق تغذية الطحالب

اما الجانب العلي سوف يركز على زراعة و تحضين الطحالب معمليا، كيفية عد الطحالب و استخالص االصباغ، 

 . البروتين، الدهون، الفيتامينات و المضدات  الحيوية باستخدام جهاز الطيف الضوئي

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 –  مزارع  انواعشتتتتر  طحالب وفستتتتيولوجي  بعلمة المتعلق االستتتتاستتتتية المفاهيم و المبادئ يستتتتتعر

  الطحالب المختلفة

a2 –  النواع الطحالب المختلفةيعدد البيئات المغذية 
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a3- يوضح االصباغ المتنوعة للطحالب و سرد اهميتها كمضادات لالكسدة 

b1- يميز بين االفرازات الداخلية و الخارجية للخلية الطحلبية 

b2 –-يفسر دور الطحالب في ميكانيكية تثبيت النيتروجين و عمليات الفسفرة الضوئية  

c1 - اعتمادها على مصادر مغذية كبرى و صغرىيسرد طرق تغذية الطحالب و 

c2 – يقيم العوامل المؤثرة على زراعة و نمو الخاليا الطحلبية 

c3 -  يستخلص االصباغ الطحلبية، البروتينات، الدهون، الفيتامينات و يقيسها باستخدام جهاز الطيف الضوئي 

d1 - ن فريقوان يعمل ضم يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية    

 -d2  في المصتتتتتتتادر  فستتتتتتلجة الطحالب و بيئتها عن  الالزمة البحث عن المعلومات يتعلم ذاتيا من خالل 

 المختلفة
 

 

iv.  v.  المقرر مع مخرجات  تعلممخرجات مواءمة
 :التعلم للبرنامج

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 

(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 -  مبتتتادئ يستتتتتتتتعر مفتتتاهيم و ال  ال

فستتتيولوجي  بعلمة المتعلق االستتتاستتتية

مزارع الطحالب  انواعشتتر  طحالب و 

 المختلفة

A1  االساسية المفاهيم و المبادئ يستعر 

 .الصلة ذات العلوم و البيولوجي بعلمة المتعلق
A2  البيولوجية المفاهيم و النظريات يستعر 

 بكفائة والكيميائية النباتية

a2 –  لب ئات المغذية النواع الطحا عدد البي ي

 المختلفة

A2  البيولوجية المفاهيم و النظريات يستعر 

 بكفائة والكيميائية النباتية

a3 -  يوضتتتح االصتتتباغ المتنوعة للطحالب و

 سرد اهميتها كمضادات لالكسدة

A4  المملكة في االساسية الحيوية العمليات يشر 

 .بكفائة النباتية
A5  المتواجده الكيميائية المركبات اهم يستعر 

 صحيح بشكل النباتية المملكة افراد في

b1–  يتتمتتيتتز بتتيتتن االفتترازات التتتداختتلتتيتتتة و

 الخارجية للخلية الطحلبية

B1 النباتات في االساسية الحيوية العمليات يفسر 

 النبات علم فى األساسية المفاهيم بين يربط و

 .النبات وكيمياء
b2 -  يفستتتتتتر دور الطحتتالتتب في ميكتتانيكيتتة

تثبيت النيتروجين و علميات الفستتتتفرة 

 الضوئية

  B1 النباتات في االساسية الحيوية العمليات يفسر 

 النبات علم فى األساسية المفاهيم بين يربط و

 .النبات وكيمياء
B3 والحقلية المعملية تجارب نتائج يقييم 

 .نظريا المتوقعة بالنتائج ومقارنتها

c1-  يسرد طرق تغذية الطحالب و اعتمادها

 على مصادر مغذية كبرى و صغرى

C1 النباتات إلكثار المعملية التجارب يجري 

 )باالنقرا  المهددة ، ،النادرة االقتصادية(

c2-  يقيم العوامتتتل المؤثرة على زراعتتتة و

 نمو الخاليا الطحلبية

C5 على المختلفة البيئية تأثيرالملوثات يقييم 

 .حقليا و معمليا النباتي الغطاء

c3- C6 المتعلقة الحقلية و المختبرية التجارب ينفذ 

 .بكفائة النبات بعلم
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   المفتتتاهيم و المبتتتادئ يستتتتتتتعر 
فستتيولوجي  بعلمة المتعلق االستتاستتية

نواعشتتتتتتتر  طحتتتالتتتب و  مزارع  ا

 الطحالب المختلفة

المحاضتتترة التفاعلية  -

و العرو  التقديمية 

 و المحاكاة

 الحوار و المناقشة -

عتتتتتتتتتتتتتتتتر  

يحي  توضتتتتتتت

 متتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتزز

 بالفيديو

 االختبارات التحريرية -

 االختبارات الشهرية -

تقييم تقارير التكاليف الفردية و  -

 الجماعية

اختبتتتارات قصتتتتتتيرة )كويزات 

Quizzes 

a2-   يعدد البيئات المغذية النواع الطحالب

 المختلفة

المحاضتتترة التفاعلية  -

و العرو  التقديمية 

 و المحاكاة

 الحوار و المناقشة -

عر  توضيحي 

 بالفيديومعزز 

 االختبارات التحريرية -

 االختبارات الشهرية -

تقييم تقارير التكاليف الفردية و  -

 الجماعية

اختبارات قصيرة )كويزات 

Quizzes 

a3 -  يوضتتتح االصتتتباغ المتنوعة للطحالب

 و سرد اهميتها كمضادات لالكسدة

المحاضتتترة التفاعلية  -

و العرو  التقديمية 

 و المحاكاة

 الحوار و المناقشة -

عر  توضيحي 

 معزز بالفيديو

 االختبارات التحريرية -

 االختبارات الشهرية -

تقييم تقارير التكاليف الفردية و  -

 الجماعية

اختبارات قصيرة )كويزات 

Quizzes 

يستتتخلص االصتتباغ الطحلبية، البروتينات، 

الدهون، الفيتامينات و يقيستتتتتتها باستتتتتتتخدام 

 جهاز الطيف الضوئي

C7 و تحليل في الرياضيات و االحصاء يستخدم 

 و المعملية التجارب في الرقمية تفسيرالنتائج

 .الحقلية
C8 النباتية الكيمائية المركبات ويفصل يستخالص 

 .العالية والطبيه اإلقتصادية القيمة ذات

d1-  يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية

    وان يعمل ضمن فريق والمهنية

D1 والمهنية المعملية التقارير مهارات يجيد 

D2 للفريق قائد او فريق ضمن بمرونة ليعم. 

d2-  البحااااث عن  يتعلم ذاتيااااا من خالل

فستتتتتتلجتتتة  عن  الالزمتتتة المعلوماااات

 في المصتتتتتتتتتادر  الطحتتتالتتتب و بيئتهتتتا

 . المختلفة

 

D3 عن والبحث االستقصاء خالل من ذاتيا تعلم 

 البيانات قواعد من المطلوبة المعلومات

 او الحاسوب بستخدام

 .الفعال بالتواصل
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 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يميز بين االفرازات التتتداخليتتتة و

 الخارجية للخلية الطحلبية

 المحاضرة التفاعلية -

 الحوار و المناقشة -

 حل المشكالت

 االختبارات التحريرية -

 االختبارات الشهرية -

تقييم تقتتارير التكتتاليف  -

 الفردية و الجماعية

اختتتتتتتتتتتبتتتتتارات 

قصتتتتتتتتتتتتيتتتتتتترة 

)كتتتتتتتويتتتتتتتزات 

Quizzes 

b2-   يفستتتتتتر دور الطحالب في ميكانيكية

ميتتتات  تروجين و عل ي ن ل بيتتتت ا ث ت

 الفسفرة الضوئية

 التفاعليةالمحاضرة  -

 الحوار و المناقشة -

 حل المشكالت -

 العصف الذهني

 االختبارات التحريرية -

 االختبارات الشهرية -

تقييم تقتارير التكتاليف  -

 الفردية و الجماعية

اختبارات قصيرة 

 Quizzes)كويزات 

 اختبار تحريري نصفي

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

c1-  يستتتتتترد طرق تغتتذيتتة الطحتتالتتب و

اعتمادها على مصتتادر مغذية كبرى 

 و صغرى

 حل المشكالت -

 تعلم ذاتي -

انشتتتتتتطتتة و تكتتاليف فرديتتة و  -

 جماعية

الحوار و المناقشتتتتتتة والتغدية  -

 الراجعة

 الزيارة الميدانية -

 التعلم القائم على المشروع -

 

 مالحظة االداء -

تقييم تقتتتارير الواجبتتتات  -

والتكليف و المشتتتتتتتتتاريع 

 التطبيقية

 جمع عينات وحفظها -

 اختبارات عملية

c2-  يقيم العوامتتل المؤثرة على زراعتتة

 و نمو الخاليا الطحلبية

الحوار و المناقشتتتتتتة والتغدية  -

 الراجعة

 الزيارة الميدانية -

 التعلم القائم على المشروع -

 

 مالحظة االداء -

 جمع عينات و تصنيفها -

 اختبارات عملية -

c3-  الطحلبيتتة، يستتتتتتتخلص االصتتتتتتبتتاغ

نات و  تامي لدهون، الفي نات، ا البروتي

 تدريب عملي -

 تعلم ذاتي -

 مالحظة االداء -

 اختبارات عملية -



 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     عميدة مركز التطوير وضمان الجودة                      نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية   

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 

 

Faculty of Science  

                                                                                                                                   
خدام جهاز الطيف  باستتتتتتت ها  يقيستتتتتت

 الضوئي

الحوار و المنتاقشتتتتتتتة  -

 والتغدية الراجعة

 الزيارة الميدانية -

لى  - التتتعتلتم التقتتتائتم عت

 المشروع

 

 امتحان نهائي

 

     التدريس والتقويم: ة)المهارات العامة( باستراتيجي مخرجات تعلم المقررمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  مهارات إعداد التقارير المعملية يجيد
    وان يعمل ضمن فريق والمهنية

لمتحتتتاضتتتتتتترة  - ا

 التفاعلية

 مشروع بحثي -

 تدريب عملي -

بتتتتتحتتتتتث فتتتتتي  -

 مصادر التعلم

انتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتاز  -

االنشتتتتتتتتتتطتتتتتة، 

التتتتتمتتتتتهتتتتتام و 

 التكاليف

 مالحظة االداء -

تتتقتتيتتيتتم تتتقتتتاريتتر التتتتتكتتلتتيتتف و  -

 المشاريع و االنشطة

 تقييم العرو  التقديمية -

 المشاركة الصفية -

 اختبارات شفوية -

 

d2-  البحااااث عن  يتعلم ذاتيااااا من خالل

فستتتتتلجة الطحالب و  عن  الالزمة المعلومات

 المختلفة في المصادر  بيئتها

مشتتتروع بحثي  -

 جماعي

 كتابة التقارير -

 تدريب عملي -

 امتحان نهائي

 مالحظة االداء -

 تقييم تقارير التكليف  -

 المشاركة الصفية -

 اختبارات شفوية -

 

vi.  المقررمحتوى موضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة في 

علم بيئة و 

فسلجة 

 الطحالب

 زراعة الطحالب 

 تحضين الطحالب 

 البيئات المغذية للطحالب 

  العوامتتتل التي تؤثر على نمو

 الطحالب

1،2،3س   6 a1, a2 

2 
اصباغ 

 الطحالب

 انواع كلوروفيل 

 الكروتينات و وظيفتها 

  الفيكوستتتتتتيتتانين و وظيفتهتتا في

 عملية البناء الضوئي

4،5س   4 

a3, c2, 

c3, d1, 

d2 
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  الفيكوارثرين و وظيفتهتتتا في

 عملية البناء الضوئي

3 

ميكانيكية 

تثبيت 

النيتروجين 

 الجوي

 شر  الميكانيكية كاملة•

 العوامل التي تؤثر على الميكانيكية•
 4 6،7س 

b2, d1, 

d2 

4 

الفسفرة 

الضوئية و 

عملية البناء 

 الضوئي

 تفاعالت الضوء 

 )2 8س  تفاعالت الظالم )دورة كالفن 
b2, d1, 

d2 

5 

افرازات 

الخلية 

 الطحلبية

 افرازات خارج الخلية• 

 افرازات داخل الخلية• 

 السموم وظاهرة المد االحمر 
9،10س   4 b1, c2 

6 
التغذية في 

 الطحالب

 عناصر اساسية كبرى•

 عناصر اساسية صغرى•

 احتياجات بعض الطحالب

 العناصر البديلة

 طرق تغذية الطحالب

س 

11،12،13،14 
8 c1, c2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1س  مقدمة في علم فسيولوجي الطحالب 1  3 a1 

2س  االوساط الغذائية المختلفة للطحالبتحضير  2  3 a2 

3س  تحضين و عزل الطحالب تبعا القسامها المختلفة 3  3 a1, c2 

4س  العد الخلوي للطحالب و تمثيله برسم بياني 4  3 a1, d1, d2 

5س  قياس الوزن الجاف للطحالب و تمثيله برسم بياني 5  3 a1, d1, d2 

6س  للطحالب و تمثيلها برسم بيانيقياس الكثافة النوعية  6  3 
a1, 

b1,c2,d1,d2 

 و تمثيلها برسم بيانيقياس االصباغ المختلفة للطحالب  7
س 

7،8،9 
9 

a3, c3, d1, 

d2 

10س  و تمثيلها برسم بيانيقياس الدهون للطحالب  8  3 c3, d1, d2 

9 
و تمثيلهتتا قيتتاس البروتينتتات و الفيتتتامينتتات للطحتتالتتب 

 برسم بياني
11س   3 

c3, d1, d2 
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10 
و تمثيلها برستتتتتتم قياس المضتتتتتتادات الحيوية للطحالب 

 بياني
12س   3 

c3, d1, d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 36 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vii. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

                                                            اختبارات قصيرة 1
 pptعر  تقديمي 

 W2 a + b 2.5 فردي

مشاركة اثناء  2

المحاضرة                                                                  

  
 الطحالبعمل شرائح في مجال  

 2.5 فردي
W1, 

W2, W3 
& W4 

a + b 

           تكاليف منزلية                                                                                                                 3

                              تكاليف تعاونية  
 

 2.5 جماعي
W6 &  

W7  a + b + c 

 W10 d 2.5 جماعي عمل شرائح، مجسمات و لو  جدارية في مجال علم الطحالب 4

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

viii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

10 6.6% 

a1, a2, a3, b1, 
c1 & d1 
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 Quiz W4 5 3.4%( 1كوز) 2
a1, a2, a3 & 

b1 

3 
 اختبار نصف الفصل عملي

Midterm Exam 
W7 25 16.6% 

a1, a2, a3, b1, 
c1 & d1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 20 13.3% 

a1, a2, b1, b2 
& d1 

 Quiz W10 5 3.4%( 2كوز) 5
a1, a2, a3, b1, 

b2 & d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 16.6% 

a1, a2, b1, b2 
& d1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 40% 

a1, a2, b1, b2 
& d1 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 مكتبة أبوعظمة 2000 -الطحالب –منير التركي د. محمد محمد الحسيني  سد. عبدالعزيز السراني د. إدري (

 السعودية – المدينة المنورة -جامعة الملك سعود  –

 .التوزيع دار اليازور  العلميه للنشييير و) 2015علم الطحالب  – نضيييال سيييليمالد.حسييييل السيييعد    .د – 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمال 

 :Essential References المراجع المساندة .2
 Robert Editionward LEE (1980). Phycology, Cambridge University Press. UK. 

 Bآold and Wynne (1978). Phycology, Printice-Hall, Inc. London. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc اإلنترنت...المصادر اإللكترونية ومواقع  .3
  

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75بحضور يلتزم الطالب  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لاالث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن االث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهايحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.
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 أخر في تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

(1اللغة اإلنجليزية )رر: 2021\2020العام الجامعي:   
 

 بيئة و فسلجة طحالب :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  .اسهار حسن خليلد 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
776004500 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

Dr.asharkhalil@gmail.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 بيئة و فسلجة طحالب

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

الثانيالفصل  –مستوى رابع   

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 تصنيف طحالب 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

  نظام ساعات معتمدة فصلي

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي -عربي 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course كلية العلوم 

mailto:Dr.asharkhalil@gmail.com
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 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

تعريف الطالب بعلم فسيولوجي طحالب من حيث زراعة و تحضين الطحالب في المعمل،   الى المقرر هذا يهدف

البيئات الغذائية المناسب النواع الطحالب المختلفة، مراحل نمو الطحالب، الصبغات التي تنتجها بعملية التمثيل 

موم التي تنتجها الطحالب الضوئي، ميكانيكية تثبيت النيتروجين الجوي بالطحالب، عمليات الفسفرة الضوئية، الس

 . وطرق مكافحتها، افرازات الخلية الطحلبية و طرق تغذية الطحالب

اما الجانب العلي سوف يركز على زراعة و تحضين الطحالب معمليا، كيفية عد الطحالب و استخالص االصباغ، 

 . البروتين، الدهون، الفيتامينات و المضدات  الحيوية باستخدام جهاز الطيف الضوئي

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 –  مزارع  انواعشتتتر  طحالب وفستتتيولوجي  بعلمة المتعلق االستتتاستتتية المفاهيم و المبادئ يستتتتعر

 الطحالب المختلفة

a2 –  النواع الطحالب المختلفةيعدد البيئات المغذية 

a3- يوضح االصباغ المتنوعة للطحالب وسرد اهميتها كمضادات لالكسدة 

b1- يميز بين االفرازات الداخلية و الخارجية للخلية الطحلبية 

b2 –-يفسر دور الطحالب في ميكانيكية تثبيت النيتروجين و علميات الفسفرة الضوئية  

c1 - اعتمادها على مصادر مغذية كبرى و صغرىيسرد طرق تغذية الطحالب و 

c2 – يقيم العوامل المؤثرة على زراعة و نمو الخاليا الطحلبية 

c3 -  يستخلص االصباغ الطحلبية، البروتينات، الدهون، الفيتامينات و يقيسها باستخدام جهاز الطيف الضوئي 

d1 - وان يعمل ضمن فريق يجيد مهارات إعداد التقارير المعملية والمهنية    

 -d2  في المصتتتتتتادر  فستتتتتتلجة الطحالب و بيئتها عن  الالزمة البحث عن المعلومات يتعلم ذاتيا من خالل 

 .المختلفة

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 التفصيلية الموضوعات
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
مقدمة في علم 

بيئة و فسلجة 

 الطحالب

 زراعة الطحالب 

 تحضين الطحالب 

 البيئات المغذية للطحالب 

 العوامل التي تؤثر على نمو الطحالب 

س 

1،2،3 
6 

 اصباغ الطحالب 2
 انواع كلوروفيل 

 الكروتينات و وظيفتها 
 4 4،5س 
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 الفيكوسيانين و وظيفتها في عملية البناء الضوئي 

 الفيكوارثرين و وظيفتها في عملية البناء الضوئي 

3 
ميكانيكية تثبيت 

النيتروجين 

 الجوي

 شر  الميكانيكية كاملة•

 العوامل التي تؤثر على الميكانيكية•
 4 6،7س 

  8س  امتحان نصفي 4

5 

الفسفرة 

الضوئية و 

عملية البناء 

 الضوئي

 تفاعالت الضوء 

 )تفاعالت الظالم )دورة كالفن 
 2 9س 

6 
افرازات الخلية 

 الطحلبية

 افرازات خارج الخلية• 

 افرازات داخل الخلية• 

 السموم وظاهرة المد االحمر 

س 

11،10 
4 

7 
التغذية في 

 الطحالب

 عناصر اساسية كبرى•

 عناصر اساسية صغرى•

 احتياجات بعض الطحالب

 البديلةالعناصر 

 طرق تغذية الطحالب

س 

12،13

،15،1

4 

8 

  16س  امتحان نهائي 8

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 28 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1  1س  مقدمة في علم فسيولوجي الطحالب  3 

2  2س  تحضير االوساط الغذائية المختلفة للطحالب  3 

3   3س  القسامها المختلفةتحضين و عزل الطحالب تبعا  3 

4  4س  العد الخلوي للطحالب و تمثيله برسم بياني  3 

5  5س  قياس الوزن الجاف للطحالب و تمثيله برسم بياني  3 

6س  قياس الكثافة النوعية للطحالب و تمثيلها برسم بياني 6  3 

7س  امتحان نصفي 7   

 بيانيو تمثيلها برسم قياس االصباغ المختلفة للطحالب  8

8س،

،9 

10 

9 

9   و تمثيلها برسم بيانيقياس الدهون للطحالب 
س 

11 
3 

10   و تمثيلها برسم بيانيقياس البروتينات و الفيتامينات للطحالب 
س 

12 
3 

11   و تمثيلها برسم بيانيقياس المضادات الحيوية للطحالب 
س 

13 
3 
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12  امتحان نهائي 
س 

14 
 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 36 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

                                                            اختبارات قصيرة 1
 pptعر  تقديمي 

 W2 2.5 فردي

مشاركة اثناء  2

  المحاضرة                                                                  
 عمل شرائح في مجال  الطحالب

 2.5 فردي
W1, W2, 

W3 & 
W4 

           تكاليف منزلية                                                                                                                 3

                          تكاليف تعاونية  
 

 2.5 جماعي
W6 &  

W7  

 W10 2.5 جماعي عمل شرائح، مجسمات و لو  جدارية في مجال علم الطحالب 4

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W2,W4, W6, 

W8 & W10 
10 6.6% 

 Quiz W4 5 3.4%( 1كوز) 2

 W7 25 16.6% اختبار نصف الفصل عملي 3
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Midterm Exam 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 20 13.3% 

 Quiz W10 5 3.4%( 2كوز) 5

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 16.6% 

 
 نهاية الفصل )نظري(اختبار 

Final Exam (theoretical) 
W16 60 40% 

 % Total  150 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
  مكتبة أبوعظمة 2000 -الطحالب –منير التركي د. محمد محمد الحسيني  سالسراني د. إدريد. عبدالعزيز (

 السعودية – المدينة المنورة -جامعة الملك سعود  –

 .دار اليازور  العلميه للنشييير و التوزيع) 2015علم الطحالب  – نضيييال سيييليمالد.حسييييل السيييعد    أ.د – 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمال 

 :Essential References المراجع المساندة .5
• -Robert Editionward LEE (1980). Phycology, Cambridge University Press. UK. 

 Bold and Wynne (1978). Phycology, Printice-Hall, Inc. London. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 

 

x. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 عدم الوفاء بذلك.% من المحاضرات ويحرم في حال 75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة إذا تأخر لمدة ربع ساااعة لاالث مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن االث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهايحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6
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 ذلكبألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 
 


