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   تصنيف طحالب :مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title  
  تصنيف طحالب 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
  

3.  
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
  اإلجمالي
Total محاضرات  

Lecture 
 عملي

Practical  
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 
2 1    3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester الفصل األول /المستوي الثالث  

5.  
  (إن وجدت)المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
   2و  1أحياء عام 

6.  
  )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

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

 

  لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي–عربي 

9.   
  نظام الدراسة

Study System 
 نظام ساعات معتمدة فصلي

10.  
  مواصفات المقررمعد(و) 

Prepared By 
 خليلحسن علي د. أسهار 

11.  
  مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

  

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

، الخلية الطحلبية تركيبالطحالب من حيث  بعلمتعريف الطالب بالمعارف العامة المتعلقة   الى المقرر هذا يهدف
ارها في الطبيعة، دورة حياة اهم المجموعات نيفها و تكاثرها ، التغذية وطرق المعيشة وانتش الطحلبية واألهمية  تص

  االقتصادية لها .

ناما الجانب  ادر مختلفة، تعريف وتص وف يركز علي طرق تجميع وعزل الطحالب من مص يف العملي فس
 الطحالب وكذلك يميز دورة الحياة لها

This course is concerned with the fundamental knowledge about Algal cell structure, 
classifications, reproduction, nutrition and distribution of  Algae, Life cycle of the most 
important groups of them. 

The practical part will be focus on collection and isolation of Algae, 
identification and classification of different group of  Algae and recognize the life 
cycle of some important  Algae.   
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iii. تعلم المقرر مخرجات Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

  : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
a1 -    يستعرض المفاهيم االساسية المتعلقة بعلم الطحالب و بيئاتها المختلفة  
a2 -   الحيوية االساسيةللطحالب و شرح هم العمليات  يصف التراكيب الخارجية و الدااخلية 
a3 -   يسرد معظم انواع الطحالب المختلفة تحت اقسامها الرئيسية  
b1 - يولوجية له ير العمليات يميز بين انواع الطحالب المختلفه من الناحية المورفولوجية و اهم الوظائف الفس ا وتفس

  الحيوية
b2 -  رىيناقش التركيب العام للطحالب وارتباطها البيئي بالكائنات االخ 
c1 -  واجارء  يجمع  وعزل الطحالب من بيئاتها المختلفة مستخدما الطرق المتاحة و تجهيز الشرائح و من ثم فحصها

 التجارب المعملية المختلفة عليها
c2 -  تحت  يطبق المفاهيم االساسية و االسس التصنيفية على بعض الطحالب بهدف التعرف على كل منها و ادراجها

  لهااالقسام الرئيسية 
c3 –تخدام ال فات المورفولوجية باس مفاتيح يفرق بين الطحالب المختلفة و بين الكائنات االخرى بناء على الص

  العائلة والتدرب على رسمها / التصنيفية على مستوى الرتبة 
d1-  ارة في بيئتهم  االنواعلتوعية في مجال علم الطحالب العام وتحديد ليمارس العمل الجماعي النافعة و الض

  المختلفة
d2  -يجيد كتابة التقارير الفصلية في مجال علم الطحالب مستخدما المصادر الورقية و االلكترونية       

  

 
iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة:  

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 -  يستعرض المفاهيم االساسية المتعلقة بعلم
 الطحالب و بيئاتها المختلفة

A1 
 

 االساسية المفاهيم و المبادئ يستعرض
 ذات العلوم و البيولوجي بعلمة المتعلق
 .الصلة

A2 البيولوجية المفاهيم و النظريات يستعرض 
 بكفائة والكيميائية النباتية

a2 –   ة دااخلي ة و ال ارجي ب الخ ف التراكي يص
يات الحيوية  رح اهم العمل لب و ش للطحا

  االساسية

A4  
  

 في االساسية الحيوية العمليات يشرح
 .بكفائة النباتية المملكة

a3– رد معظم انواع الطحالب المختلفة تحت  يس
 اقسامها الرئيسية

  
A3  

 الكائنات من الرئيسية المجموعات يسرد
 و منتجاتها و النباتية خاصة و الحية

 التي االساسية، خصائصها يستعرض
 الكائنات من غيرها عن تميزها

  
b1–  ة من يميز بين ب المختلف ال انواع الطح

ائف  ة و اهم الوظ ة المورفولوجي احي الن
ات  ير العملي ا و تفس ة له يولوجي الفس

  الحيوية

B1  في االساسية الحيوية العمليات يفسر 
 فى األساسية المفاهيم بين يربط و النباتات

 .النبات وكيمياء النبات علم
B3 والحقلية المعملية تجارب نتائج يقييم 

 .نظريا المتوقعة بالنتائج ومقارنتها
b2 -  باطها عام للطحالب وارت ناقش التركيب ال ي

 البيئي بالكائنات االخرى
  
B2  

 على النباتية للحياة البيئي الترابط يناقش
  .األرض سطح
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  باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

  

 تعلمالتعليم وال باستراتيجية )المعارف والفهمالمقرر (مخرجات تعلم 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-   ية المتعلقة بعلم اس تعرض المفاهيم االس يس

 الطحالب و بيئاتها المختلفة
المحاضرة التفاعلية و  -

ة و  ديمي العروض التق
 المحاكاة

 الحوار و المناقشة -

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشهرية -
اليف  - ارير التك تقييم تق

 الفردية و الجماعية

c1-   يجمع وعزل الطحالب من بيئاتهما المختلفة
رائح  تخدما الطرق المتاحة و يجهز الش مس

واجراء التجارب المعملية و من ثم فحصها 
  المختلفة عليها

  
C1  

 النباتات إلكثار المعملية التجارب يجري
  )باالنقراض المهددة ، ،النادرة االقتصادية(

 C2  السيتولوجية التحضيرات يجهيزويفحص 
  .النباتية والتشريحية

c2-   س ية و االس اس يطبق المفاهيم االس
ة على بعض نيفي دف  التص ب به ال الطح

ت  ا تح ا و ادراجه ل منه التعرف على ك
  االقسام الرئيسية لها

  
C3  

 مستوي الى اليمنية البيئة نباتات يصنف
 العليا التصنيفية مجاميعها الى وينسبها

 االساسية المورفولوجية للصفات تبعا
 .والتشريحية

  
 C4  حيث من اليمنية الفلورا نباتات يصنف 

 المناطق في واالقتصادية الطبية أهميتها
  .المختلفة الجغرافية

c3-   ة و بين ب المختلف ال يفرق بين الطح
ات  ف اء على الص ات االخرى بن ائن الك
اتيح  دام المف تخ اس ة ب المورفولوجي

توى الرتبة نيفية على مس العائلة  /التص

  والتدرب على رسمها

C3  مستوي الى اليمنية البيئة نباتات يصنف 
 العليا التصنيفية مجاميعها الى وينسبها

 االساسية المورفولوجية للصفات تبعا
 .والتشريحية

 
C6 المتعلقة الحقلية و المختبرية التجارب ينفذ 

 .بكفائة النبات بعلم
C8 الكيمائية المركبات ويفصل يستخالص 

 والطبيه اإلقتصادية القيمة ذات النباتية
 .العالية

d1-   يمارس العمل الجماعي للتوعية في مجال
ة النافع الطحالب العام تحديد االنواععلم 

 و الضارة في بيئتهم لمختلفة

  
D2  

  .للفريق قائد او فريق ضمن بمرونة ليعم

d2-  لية في مجال علم يجيد كتابة التقارير الفص
ادر الورقية و  تخدما المص الطحالب مس

  االلكترونية

D1  والمهنية المعملية التقارير مهارات يجيد. 
D3 والبحث االستقصاء خالل من ذاتيا يتعلم 

 قواعد من المطلوبة المعلومات عن
 او بالتواصل الحاسوب بستخدام البيانات

 .الفعال
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ي  - ح ي وض رض ت ع

 معزز بالفيديو
اختبارات قصيرة (كويزات  -

Quizzes 

a2-   ف التراكيب الخارجية و الدااخلية  الطحالب يص
  و يشرح اهم العمليات الحيوية االساسية

المحاضرة التفاعلية و  -
ة و  ديمي العروض التق

 المحاكاة
 الحوار و المناقشة -

عرض توضيحي معزز 

 بالفيديو

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشهرية -
اليف تقييم  - ارير التك تق

 الفردية و الجماعية

اختبارات قصيرة 
 Quizzes(كويزات 

a3- معظم انواع الطحالب المختلفة تحت  يسرد
  اقسامها الرئيسية

المحاضرة التفاعلية و  -
ة و  ديمي العروض التق

 المحاكاة
 الحوار و المناقشة -

عرض توضيحي معزز 

 بالفيديو

 االختبارات التحريرية -
 االختبارات الشهرية -
اليف  - ارير التك تقييم تق

 الفردية و الجماعية

اختبارات قصيرة 
 Quizzes(كويزات 

  
  التقويم:    التدريس و 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-   ة احي ب من الن ال يميز بين  انواع الطح
يولوجية  المورفولوجية و اهم الوظائف الفس

 العمليات الحيوية وتفسير ,لها 

 المحاضرة التفاعلية -
 الحوار و المناقشة -
 حل المشكالت -

ارات  - ب ت االخ
 التحريرية

 االختبارات الشهرية -
ر  - اري ق م ت ي ي ق ت

ة و  اليف الفردي التك
 الجماعية

رة  ي ارات قص ب ت اخ
 Quizzes(كويزات 

b2-   ا اطه ب وارتب ال ام للطح ب الع اقش التركي ين
 البيئي بالكائنات االخرى

 المحاضرة التفاعلية -
 الحوار و المناقشة -
 المشكالتحل  -
 العصف الذهني -

ارات  - ب ت االخ
 التحريرية

 االختبارات الشهرية -
ر  - اري ق م ت ي ي ق ت

ة و  اليف الفردي التك
 الجماعية

اختبارات قصيرة 
  Quizzes(كويزات 

اختبار تحريري 
 نصفي

  

تدريس لا باستراتيجية المهنية والعملية)المهارات مخرجات تعلم المقرر (مواءمة  ثالثا:
  :والتقويم
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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-  المختلفة يجمع و يعزل الطحالب من بيئاتهما
رائح  تخدما الطرق المتاحة و تجهيز الش مس
ها واجراء التجارب المعملية  و من ثم فحص

  المختلفة عليها

 حل المشكالت -
 تعلم ذاتي -
ة و  - اليف فردي ة و تك ط انش

 جماعية
ة والتغدية  - الحوار و المناقش

 الراجعة
 الزيارة الميدانية -
 التعلم القائم على المشروع -

 

 مالحظة االداء -
قارير الواجبات تقييم  - ت

اريع  والتكليف و المش
 التطبيقية

 جمع عينات وحفظها -
 اختبارات عملية -

c2-  يطبق المفاهيم االساسية و االسس التصنيفية
هدف التعرف على كل  لب ب على بعض الطحا

  منها و ادراجها تحت االقسام الرئيسية لها

ة والتغدية  - الحوار و المناقش
 الراجعة

 الزيارة الميدانية -
 التعلم القائم على المشروع -

 

 مالحظة االداء -
 جمع عينات و تصنيفها -
 اختبارات عملية -

c3-  يطبق المفاهيم االساسية و االسس التصنيفية
هدف التعرف على كل  لب ب على بعض الطحا

  منها و ادراجها تحت االقسام الرئيسية لها

ة والتغدية  - الحوار و المناقش
 الراجعة

 الزيارة الميدانية -
 القائم على المشروع التعلم -

 

 مالحظة االداء -
 اختبارات عملية -
 امتحان نهائي -

  

      لتقويم:التدريس وا ةمخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

  مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

  التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

  استراتيجية التقويم
Assessment Strategies  

d1-  يمارس العمل الجماعي للتوعية في مجال علم
النافعة و  الطحالب العام و تحديد االنواع

  الضارة في بيئتهم لمختلفة

رة  - اض ح م ال
 التفاعلية

 مشروع بحثي -
 تدريب عملي -
ادر  - بحث في مص

 التعلم
طة،  - انجاز االنش

  المهام و التكاليف

 مالحظة االداء -
ارير التكليف و  - تقييم تق

 المشاريع و االنشطة
 تقييم العروض التقديمية -
 المشاركة الصفية -
 اختبارات شفوية -

 

d2-  يجيد كتابة التقارير الفصلية في مجال علم
الطحالب مستخدما المصادر الورقية و 

 االلكترونية

روع بحثي  - مش
 جماعي

 كتابة التقارير -
 تدريب عملي -
  امتحان نهائي -

 مالحظة االداء -
 تقييم تقارير التكليف  -
 المشاركة الصفية -
 اختبارات شفوية -

 

  

v.  محتوى المقررموضوعات  Course Content  
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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 

مقدمه في علم 
 الطحالب

  اماكن تواجد الطحالب 
  الطحالب المائية

  االرضيةالطحالب 
  الطحالب الهوائية

 بيئه الطحالب   

1س   2 a1 

2 

تركيب الجسم 
 الخضري للطحالب

 التركيب الخلوي  
  خاليا طحلبية وحيدة الخلية
 خاليا طحلبية عديدة الخاليا

 التركيب الخلوي للخاليا الطحلبية  
 مكونات الجدار الخلوي

  مراكز  –الفجوات –البالستيدات  –النواة  –االسواط
 اجسام جولوجي –تجمع النشا 

 التغذية و المواد المخزنة  

3، 2س   4 a2 – b1 
– b2 

3 

 تكاثر خضري  التكاثر في الطحالب
 تكاثر جنسي 
 تكاثر الجنسي 
 دورات الحياة  

5، 4س   4 b1 

4 

تقسيم الطحالب قسم 
الطحالب اليوجلينية 

Euglenophyta +
الطحالب الخضراء 

المزرقة 
Cyanophyta  

 اليوجلينيةالطحالب ا 
 تواجدها 
 تكاثرها 
 الطحالب الخضراء المزرقة 
 تفرعها 
 تواجدها 
  : رتبهاChroococcales, Hormogonales  
 تكاثرها 
 عالقتها بالطحالب االخرى  

9،8،7،6س   6 
a3 – c1 – 
c2 – c3 – 

d1 

5 

قسم الطحالب 
الخضراء 

Chlorophyta 

 خواصها 
 تواجدها 
 تركيبها الخضري 
 تكاثرها 
  : رتبهاVolvocales, 

Chlorococcales,Oedogoniales, 

10س   8 
a3 – b1 - 
c1 – c2 – 
c3 – d1 
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Conjugales,Ulotrichales,Chaetophorales, 

Chladophorales & Charales 
 االهمية االقتصادية  

6 

قسم الطحالب 
الذهبية 

Chrysosphyta  

  رة خض م راء ال ف ب الص ال ح ط ة ال وع م ج م
Xanthophyta  

  ة وي عص ب ال ال ح ط ات او ال وم ات دي ال

(Bacillariophyta) 

 القيمة االقتصادية للدياتومات  

11س   2 
a3 – b1 - 
c1 – c2 – 
c3 – d1 

7 

قسم الطحالب البنية 
Phaeophyta  و
قسم الطحالب 

الحمراء 
Rhodophyta  

  : رتبهاLaminariales, Fucales 
 االهمية االقتصادية للطحالب البنية و الحمراء  

س 
15،14،13،12  2 

a3 – b1 - 
c1 – c2 – 
c3 – d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28  

  
  

                                                   Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

  الرقم
Order 

  العملية/  تدريباتالتجارب 
Practical / Tutorials topics  

عدد 
  األسابيع

Number 
of 

Weeks  

الساعات 
  الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

  التعلم
Course 
ILOs 

1 
وشروط السالمة في معمل علم  وطرق التعقيم األجهزة

 a1 – a2 3 1  طحالبال

 3 1  الطحالب األوساط الغذائية المستخدمة في عزل 2
b1 –b2 
– c1 – 
c2 – c3 

3  
ها  رائح و فحص ير الش طرق جمع و عزل الطحالب وتحض

  مجهريا
  

1 3 
c1 – c2 
– c3 – 

b1 – b2 

4  
فت ي ن ة  ص ي ن ي ل وج ي ب ال ال ح ط م ال ب قس ال ح ط ال

Euglenophyta ة زرق م راء ال خض ب ال ال ح ط + ال
Cyanophyta  

3 9 c1 – c2 
– c3 

5  
 Chlorophyta  4 12 c1 – c2الطحالب الخضراء  تصنيف

– c3 

6  
 Chrysosphyta   1 3 c1 – c2الطحالب الذهبية  تصنيف

– c3 

7  
نيف م الطحالب  Phaeophytaالطحالب البنية  تص و قس
  Rhodophytaالحمراء 

1 3 c1 – c2 
– c3 

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

  

vi. 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
 W2 a + b 2.5  فردي pptعرض تقديمي 

                                                                    مشاركة اثناء المحاضرة  2
 2.5  فردي  عمل شرائح في مجال  الطحالب

W1, 
W2, W3 

& W4 
a + b 

ة                                           3 ي زل ن ف م ي ال ك ت
ة                 اوني اليف تع                                  تك

 
  & W6 2.5  جماعي

W7  a + b + c 

 W10 d 2.5  جماعي  جدارية في مجال علم الطحالب عمل شرائح، مجسمات و لوح  4
  === ==  Total Score    10 إجمالي الدرجة  

  

vii. 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)  

  التكليفات والواجبات  1
 Tasks and Assignments 

W2,W4, 
W6, W8 
& W10 

10 6.6%  
a1, a2, a3, b1, 

c1 & d1 

  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 
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 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%  === 

  

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

 ( ال تزيد عن مرجعين) :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
جمهرية  –): اساسيات علم الطحالب . كلية العلوم . جامعة الزقازيق 1998ياسين محمود العيوطي ( .1

 مصر
 السعودية -ابراهيم بن عبد الواحد محمد عارف :علم الطحالب . كلية العلوم . جامعة الملك سعود  .2
3. n introduction to a—van den Hoek C, Mann DG, Jahns HM (2010) Algae

, UKphycology. Cambridge University Press, Cambridge  

•  

 :Essential References المراجع المساندة .2
1. B.R. VASHISHT, (2002): (Botany) ALGAE  علم الطحالب و تلوث المياه. د.حمودي حيدر

الجمهورية الليبية –البيضاء  –جامعة عمر المختار  –ذرب   
2. Graham LE, Wilcox LW (2000) Algae. Prentice Hall, New Jersey, USA• 

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

 www.phycology@ksu.edu.sa 
 

  
  

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 
 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض ذا تأخر إ، وللطالب حض
 محاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث 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 ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

  :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ليمها - ل ويحدد مواعيد تس تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفص وابط تنفيذو يحدد أس التكليفات  ض
 وتسليمها.

 أخر في تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -
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 : Cheating الغش 5

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

 :Plagiarismاالنتحال   6

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  تصنيف طحالب :خطة مقرر
 

i.  أستاذ المقررمعلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course  

  االسم
Name  د. أسهار حسن خليل 

الساعات المكتبية 
  (أسبوعيا)

Office Hours  
  

  المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.   
  صنعاء امعةج -كلية العلوم

  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  

 تصنيف 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  :األولالمستوي: الثالث/ الفصل  

  2و  1أحياء عام   ر (إن وجدت)المتطلبات السابقة للمقر .5
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Pre-requisites  

– Co )وجدت(إن المتطلبات المصاحبة  .6
requisite  

  Noneتوجد ال 

7. 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 
course is offered  

 علم األحياء

  لغة تدريس المقرر .8
Language of teaching the course 

 انجليزي-عربي

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

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

iii. وصف المقرر Course Description:  

قة   الى المقرر هذا يهدف مة المتعل عا بالمعارف ال لب  طا لب من حيث  بعلمتعريف ال يةتركيب الالطحا ية الطحلب ، خل
ارها في الطبيعة، دورة حياة اهم المجموعات نيفها و تكاثرها ، التغذية وطرق المعيشة وانتش الطحلبية واألهمية  تص

  االقتصادية لها .

وف يركز علي طرق تجميع وعزل  نيف ااما الجانب العملي فس ادر مختلفة، تعريف وتص لطحالب الطحالب من مص
  وكذلك يميز دورة الحياة لها

This course is concerned with the fundamental knowledge about Algal cell structure, 
classifications, reproduction, nutrition and distribution of  Algae, Life cycle of the most 
important groups of them. 

The practical part will be focus on collection and isolation of Algae, identification 
and classification of different group of  Algae and recognize the life cycle of some 
important  Algae.   

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
  : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
a1 -    يستعرض المفاهيم االساسية المتعلقة بعلم الطحالب و بيئاتها المختلفة  
a2 -   يصف التراكيب الخارجية و الدااخلية للطحالب و شرح اهم العمليات الحيوية االساسية 
a3 -    انواع الطحالب المختلفة تحت اقسامها الرئيسيةيسرد معظم  
b1 - ها وتفسير العمليات يميز بين انواع الطحالب المختلفه من الناحية المورفولوجية و اهم الوظائف الفسيولوجية ل

  الحيوية
b2 -  يناقش التركيب العام للطحالب وارتباطها البيئي بالكائنات االخرى 
c1 -   هيجمع و عزل الطحالب من رائح و من ثم فحص تخدما الطرق المتاحة و تجهيز الش ا بيئاتها المختلفة مس

 واجرء التجارب المعملية المختلفة عليها
c2 -  ا تحت يطبق المفاهيم االساسية و االسس التصنيفية على بعض الطحالب بهدف التعرف على كل منها و ادراجه

  االقسام الرئيسية لها
c3 –تخدام الميفرق بين الطحالب المختلف فات المورفولوجية باس فاتيح ة و بين الكائنات االخرى بناء على الص

  العائلة والتدرب على رسمها / التصنيفية على مستوى الرتبة 
d1- ارة في بيئت الجماعي للتوعية في مجال علم الطحالب العام و تحديد االنواع يمارس العمل هم النافعة و الض

  لمختلفة
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d2  - التقارير الفصلية في مجال علم الطحالب مستخدما المصادر الورقية و االلكترونيةيجيد كتابة    

 

ix.  محتوى المقررموضوعات  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 

مقدمه في علم 
 الطحالب

  اماكن تواجد الطحالب 
  الطحالب المائية

  الطحالب االرضية
  الطحالب الهوائية

  الطحالببيئه   

س1  2 a1 

2 

تركيب الجسم 
 الخضري للطحالب

 التركيب الخلوي  
   الطحالب  خاليا طحلبية وحيدة الخلية
 خاليا طحلبية عديدة الخاليا

 التركيب الخلوي للخاليا الطحلبية  
 مكونات الجدار الخلوي

  مراكز  –الفجوات –البالستيدات  –النواة  –االسواط
 اجسام جولوجي –تجمع النشا 

 التغذية و المواد المخزنة  

3س+  2س   4 a2 – b1 
– b2 

3 

 تكاثر خضري  التكاثر في الطحالب
 تكاثر جنسي 
 تكاثر الجنسي 
 دورات الحياة  

5س +  4س   4 b1 

4 

تقسيم الطحالب قسم 
الطحالب اليوجلينية 

Euglenophyta +
الطحالب الخضراء 

المزرقة 
Cyanophyta  

 اليوجلينيةالطحالب ا 
 تواجدها 
 تكاثرها 
 الطحالب الخضراء المزرقة 
 تفرعها 

8، 7،  6س   6 
a3 – c1 – 
c2 – c3 – 

d1 
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 تواجدها 
  : رتبهاChroococcales, Hormogonales  
 تكاثرها 
 عالقتها بالطحالب االخرى  

5 

قسم الطحالب 
الخضراء 

Chlorophyta 

 خواصها 
 تواجدها 
 تركيبها الخضري 
 تكاثرها 
  : رتبهاVolvocales, 

Chlorococcales,Oedogoniales, 
Conjugales,Ulotrichales,Chaetophorales, 

Chladophorales & Charales 
 االهمية االقتصادية  

س 
12،11،10،9  8 

a3 – b1 - 
c1 – c2 – 
c3 – d1 

6 

قسم الطحالب 
الذهبية 

Chrysosphyta  

  رة خض م راء ال ف ب الص ال ح ط ة ال وع م ج م
Xanthophyta  

  ة وي عص ب ال ال ح ط ات او ال وم ات دي ال

(Bacillariophyta) 

 القيمة االقتصادية للدياتومات  

13س   2 
a3 – b1 - 
c1 – c2 – 
c3 – d1 

7 

قسم الطحالب البنية 
Phaeophyta  و
قسم الطحالب 

الحمراء 
Rhodophyta  

  : رتبهاLaminariales, Fucales 
 14س   االهمية االقتصادية للطحالب البنية و الحمراء  2 

a3 – b1 - 
c1 – c2 – 
c3 – d1 

8 
 امتحان الفصل االول  

   

9 
 امتحان الفصل الثاني  

   

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16  32  

 

                                                   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 

1 
وشروط السالمة في معمل علم  وطرق التعقيم األجهزة

1س  طحالبال  3 a1 – 
a2 

2س  الطحالب األوساط الغذائية المستخدمة في عزل 2  3 
b1 –b2 
– c1 – 
c2 – c3 
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3  
ها  رائح و فحص ير الش طرق جمع و عزل الطحالب وتحض

  مجهريا
  

3س  3 

c1 – c2 
– c3 – 
b1 – 
b2 

4  
نيفت ة  ص ني ي يوجل ل ب ا ال لطح م ا ب قس ال لطح ا

Euglenophyta ة زرق م راء ال خض ب ال ال ح ط + ال
Cyanophyta 

4،5،6س   9 c1 – c2 
– c3 

5  
س   Chlorophytaالطحالب الخضراء  تصنيف

7،8،9،10 
12 

c1 – c2 
– c3 

6  
11س   Chrysosphytaالطحالب الذهبية  تصنيف  3 c1 – c2 

– c3 

7  
نيف م الطحالب  Phaeophytaالطحالب البنية  تص و قس
12س Rhodophytaالحمراء   3 c1 – c2 

– c3 

     الفصل االولامتحان   8

     امتحان الفصل الثاني  9

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

v.  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 -

  
  

i. 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
 W2 a + b 2.5  فردي pptعرض تقديمي 

اء   2 ن ة اث ارك مش
                      المحاضرة                                              

  عمل شرائح في مجال الطحالب
 2.5  فردي

W1, 
W2, W3 

& W4 
a + b 

                      تكاليف منزلية                                         3
                                 تكاليف تعاونية                

 
  & W6 2.5  جماعي

W7  a + b + c 
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ات و   4 م رائح، مجس ل ش ال علم  عم ة في مج داري لوح ج

 W10 d 2.5  جماعي  الطحالب

  === ==  Total Score    10 إجمالي الدرجة  

  
  
  

ii. 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)  

  التكليفات والواجبات  1
 Tasks and Assignments 

W2,W4, 
W6, W8 
& W10 

10 6.6%  
a1, a2, a3, b1, 

c1 & d1 

  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  %100  150 اإلجمالي% 
 

 
vi. مصادر التعلم Learning Resources  :لد النشر).(اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 

 

 تزيد عن مرجعين) (ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
  

 ): اساسيات علم الطحالب . كلية العلوم . جامعة الزقازيق1998العيوطي (ياسين محمود  .1
 ابراهيم بن عبد الواحد محمد عارف :علم الطحالب . كلية العلوم . جامعة الملك سعود .2
3. an introduction to —van den Hoek C, Mann DG, Jahns HM (2010) Algae

dgephycology. Cambridge University Press, Cambri  

 :Essential References المراجع المساندة .5
1. B.R. VASHISHT, (2002): (Botany) ALGAE  علم الطحالب و تلوث المياه. د.حمودي حيدر

الجمهورية الليبية –البيضاء  –جامعة عمر المختار  –ذرب   
2. Graham LE, Wilcox LW (2000) Algae. Prentice Hall, New Jersey• 
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 .Electronic Materials and Web Sites etc اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...المصادر  .6
 www.phycology@ksu.edu.sa 

 
 

iii . 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.75يلتزم الطالب بحضور  -
في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 
 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض ذا تأخر إ، وللطالب حض
 محاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث 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 ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

  :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4
تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  - ليمهايحدد أس ل ويحدد مواعيد تس وابط تنفيذو الفص التكليفات  ض

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

 : Cheating الغش 5
 الطالب. الئحة شؤون عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 مخصصة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة البالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال   6

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

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