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  Phycology علم الطحالب:  مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title علم الطحالب  

2.  
  رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
  

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

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 الدراسي الثاني –المستوى الثاني  

5.  
  (إن وجدت)المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
  أحياء دقيقة عام –بيولوجي عام 

6.  
  )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

 المقرردرس له يالبرنامج الذي   .7
Program (s) in which the course is offered 

  الدقيقة برنامج البكالوريوس لعلم األحياء

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 مزج العربية مع االنجليزية

9.   
  نظام الدراسة

Study System 
  فصلي

10.  
  مواصفات المقرر معد

Prepared By 
 الدكتورة سعاد حميد الخياط

11.  
  مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

طحالب (  الى المقرر هذا يهدف عرض ريتضمن هذا المقر) و Phycologyتعريف الطالب بعلم الـ
ة بالطحالب ودورها الحيوي في المحيط البيئي وأهميتها االقت ادية و المعارف والمفاهيم الخاص تنوع ص

لداخلي وطرق تغذيتها وطرق تكاثرها وعرض  كالها المورفولوجية والتركيب ا س ابيئاتها و أش ألس
اب الطالب م افة الى اكس ام ذات األهمية باإلض ة بعض األقس نيفها ودراس تخدمة في تص هارات عزل المس

  الطحالب من بيئاتها وفحصها باستخدام الميكرسكوب الضوئي.

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

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

a1 -   تها وتكاثرها ودورها في ا ريحية للطحالب وطرق معيش ائص المرفلوجية والتش ف الخص ط يص لوس
  البيئي وعالقتها بالكائنات الحية األخرى واهميتها االقتصادية.

a2 -   يشرح المفاهيم األساسية واألسس المستخدمة في تصنيف الطحالب 
b1-   .يميز بين الطحالب و الكائنات الحية األخرى 
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b2 – يفرق بين الطرق المختلفة المستخدمة في تصنيف الطحالب 
c1 -   يعزل الطحالب من بيئاتها 
c2 -  يستخدم الميكرسكوب الضوئي لفحص الطحالب والتعرف عليها  

c3 -  ترة طويلة . يحضر بيئات لتنمية الطحالب معمليا من أجل الحفاظ عليها حية بصورة نقية لف 
d1 -   .يجيد مهارات التواصل واستخدام الحاسوب  

d2- .يجيد مهارات العمل الجماعي وحل المشكالت  

 
 

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 -  ائص المورفولوجية ف الخص ريحية للطحالب يص والتش
ط البيئي  تها وتكاثرها ودورها في الوس وطرق معيش

  ادية.وعالقتها بالكائنات الحية األخرى واهميتها االقتص

  A1. التركيبية الخصائص يصف 
 والبيئية والفسيولوجية

  .الدقيقة للكائنات والجزيئية
 A4. االحياء بين العالقة يشرح 

 وأنظمتها المختلفة الدقيقة
 .البيئية

a2 –   تخدمة في س المس ية واألس اس تعرض المفاهيم األس يس
  تصنيف الطحالب

A2 ,يوضح طبيعة الفيروسات .
البكتريا, الفطريات, الطحالب 

والطفيليات وخصائصها 
األساسية المستخدمة في 

  التصنيف.
b1– يميز بين الطحالب و الكائنات الحية األخرى B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم .

األحياء الدقيقة األساسي 
  والتطبيقي والعلوم األخرى. 

  
b2 -  نيف تخدمة في تص ح الطرق المختلفة المس يوض

 الطحالب
B2 يوضح الطرق المختلفة لعلم .

التصنيف والتشخيص والعالج 
والتحكم في األمراض الميكروبية 

  المختلفة.
  

c1-   بيئاتهايعزل الطحالب من  C1 يعزل ويعرف أنواع مختلفة من .
الكائنات الحية الدقيقة 

-الفطريات-البكتريا-(الفيروسات
  الطحالب والطفيليات) 

c2-   وئي لفحص الطحالب كوب الض تخدم الميكرس يس
  والتعرف عليها

C1  يعزل ويعرف أنواع مختلفة من .
الكائنات الحية الدقيقة 

-الفطريات-البكتريا-(الفيروسات
 الطحالب والطفيليات) 

C2  يشخص الميكروبات المسببة .
  لألمراض الميكروبية المختلفة
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  باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

  

 تعلمالتعليم وال 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-   ف الخصائص المرفلوجية والتشريحية يص
للطحالب وطرق معيشتها وتكاثرها ودورها 

ط البيئي وعالقتها بالكائنات الحي ة في الوس
 األخرى واهميتها االقتصادية.

تحريري أو  المحاضرة التفاعلية ل ان ا االمتح
  الشفوي أو كوز 

a2-   تعرض المفاهيم س يس ية واألس اس األس
  المستخدمة في تصنيف الطحالب

- التفاعلية المحاضرة

  المناقشة والحوار

و  يريرالتحمتحان اال
  أو كوز الشفوي

  
  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 ات الحي ائن ب و الك ال يميز بين الطح
  األخرى

طبيق عملي ت -عرض عملي
اء – تقص الفحص  –االس

 العملي

طب بطاقة -قائمة الش
ة ظ الح م ة ك -ال اب ت

 تقارير

b2-   تخدمة في ح الطرق المختلفة المس يوض
 تصنيف الطحالب

 - عرض تقديمي–المحاضرة 

 العصف الذهني

االمتحان التحريري 
 أو الشفوي أو كوز

  

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

c3-   ر بيئات لتنمية الطحالب معمليا من أجل الحفاظ يحض
  عليها حية بصورة نقية لفترة طويلة .

C6 على الكائنات الحية . يحافظ
الدقيقة لفترة طويلة بصورة نقية 

  باستخدام طرق مختلفة.
d1-  .يجيد مهارات التواصل واستخدام الحاسوب D2 يستخدم مهارات التفاوض .

والتواصل الفعال باإلضافة الى 
  التكنولوجيا. 

d2- .يجيد مهارات العمل الجماعي وحل المشكالت D2 يستخدم مهارات التفاوض .
والتواصل الفعال باإلضافة الى 

  التكنولوجيا. 
D3 يجيد مهارة ادارة الوقت وحل .

  المشكالت واتخاذ القرار.
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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-  تدريب ميداني- التطبيق العملي   الطحالب من بيئاتهايعزل
 –الفحص.

ة  ة المالحظ اق –بط
طب تابة ك-قائمة الش

 التقارير
c2-  وئي لفحص كوب الض تخدم الميكرس يس

  الطحالب والتعرف عليها
 -الفحص -التطبيق العملي

  االستقصاء
ة  ة المالحظ اق  –بط

 قائمة الشطب

c3-  ر بيئات لتنمية الطحالب معمليا من يحض
ة  ورة نقي ة بص ا حي اظ عليه أجل الحف

  لفترة طويلة .

التطبيق  -التعليم المرتجع

 العملي

تقييم  -كتابة تقارير
 األداة 

  

      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-  يجيد مهارات التواصل واستخدام
  الحاسوب.

ي ل م ع ق ال ي ب ط ت م ا-ال ل ع ت ل
-الذاتي  

 كتابة التقارير

d2-  يجيد مهارات العمل الجماعي وحل
 المشكالت.

اريع الجماعية لتعلم ا -المش
 التعاوني.

 كتابة التقارير

  
  

v.  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  

مخرجات التعلم رموز 
  للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة  1

  , مقدمة في الطحالب , وجودها
 انتشارها, بيئاتها.

 أسس تصنيف الطحالب 
  ة, المواد ات التمثيلي بغ ألص

المدخرة, تركيب الجدار الخلوي, 
  التركيب التشريحي الداخلي, 

2 4 a1,a2,b1,b2,d1 
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2 

التركيب 
الخضري 

والتكاثر في 
 الطحالب

 ري ب الخض دات : التركي وحي
, الخلية البدائية والحقيقية النواة

ة, ا, الخيطي دات الخالي دي  ع
ا,  ه واع أن رات ب م ع ت مس ال

 األشكال البارنشيمية.األنبوبيات, 
 ب ال اثر في الطح اط التك :  أنم

ي وانواعه,  ري, الالجنس الخض
  وانواعه الجنسي

2 4 a1,a2 

3 
الطحالب 
الخضراء 
 المزرقة

  األقسام الطحلبية •
قسم الطحالب الخضراء المزرقة ,  •

م ,  ائص العامة لهذا القس الخص
ة  م مع دراس الرتب في هذا القس
ة .  ل رتب ة لك ابع اذج الت بعض النم
ع  التركيب الخلوي والبيئات والوض
نيفي وطرق التكاثر واألهمية  التص

 االقتصادية

2 4 a1,a2,b2 

4 
الطحالب 
 الخضراء

  
راء,  • ب اخض ال م الطح قس

م ,  ائص العامة لهذا القس الخص
الرتب في هذا القسم, دراسة شاملة 
اذج تغطي التنوع المورفولوجي  لنم

م,  ع في هذا القس التركيب الواس
الخلوي والبيئات والوضع التصنيفي 

  وطرق التكاثر واألهمية االقتصادية

3  6 a1,a2,b2 

5 
الطحالب 
 السوطية

ة •  وطي ب الس ال م الطح , قس
م,  مة لهذا القس ائص العا الخص
لة أنواع طحلبية في  ة مفص دراس

م,  ذا القس ب الخلوي ه لتركي ا
نيفي وطرق  ع التص والبيئات والوض

  ,التكاثر واألهمية االقتصادية

1 2 a1,a2,b2 

6 

الطحالب 
الكارية 
والبنية 

والذهبية 
 والصفراوية

ائص  • م الطحالب الكارية, الخص قس
لة  ة مفص م, دراس العامة لهذا القس
م,  ذا القس ة في ه أنواع طحلبي
ع  التركيب الخلوي والبيئات والوض
نيفي وطرق التكاثر واألهمية  التص

  االقتصادية,
م الطحالب البنية,  • ائص قس الخص

لة  ة مفص م, دراس العامة لهذا القس
م,  ذا القس ة في ه أنواع طحلبي
ع  التركيب الخلوي والبيئات والوض
نيفي وطرق التكاثر واألهمية  التص

  االقتصادية.
  ,ة ذهبي ب ال ال م الطح قس

ب ,  ة, الرت ام المميزات الع
ة لبعض  يلي ة تفص دراس

4 8 a1,a2,b2 
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ل جنس  اس (مميزات ك األجن
 و طرق تكاثره)

  ,فراوية م الطحالب الص قس
ب,  ة , الرت ام المميزات الع
ة لبعض  يلي ة تفص دراس

اس (  ا وطرق األجن مميزاته
  تكاثرها)

  
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 
 مونه التجاه الا -مقدمة في مختبرات الطحالب عملي ومض

 خالل الفصل.
 تقنيات العزل والزراعة لبعض العينات الطحلبية  

2 4 c1,c3 

2 
 راء المزرقة م الطحالب الخض كل المور -قس فولوجي الش

يمي لعدد من األنواع الطحلبية في هذا ع التقس  والوض
  القسم

2 4 
a1, 

a2,b2,c2 

3 
 راء م الطحالب الخض كل المورف-قس ع الش ولوجي والوض

 التصنيفي لعدد من األنواع الطحلبية في هذا القسم
 امتحان نصفي  

5 10 
a1, 

a2,b2,c2 

4 
م الطحالب البنية    • ع –قس كل المورفولوجي والوض الش

  التصنيفي لبعض األنواع الطحلبية في هذا القسم
1 2 

a1, 
a2,b2,c2 

5 

  الشكل المورفولوجي والوضع  –قسم الطحالب الحمراء
 التصنيفي لبعض األنواع

 فراء الذهبية م الطحالب الص كل المورفولوجي -قس  الش
  والوضع التصنيفي لبعض األنواع

1 2 
a1, 

a2,b2,c2 

6 

ة  • ات محلي ب من بيئ ال ات طح داني وجمع عين نزول مي
  والتعرف عليها 

  ة ة المحلي ة بعض األنواع الطحلبي عزل وتعريف وتنمي
 في المعمل

 امتحان نهائي  

3 6 
a1,b1, 

c1, 
c2,c3,d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester  14 28 === 

  

  :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures  
 والمناقشة الحوار discussion  
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 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)  

عمل تقارير قصيرة اسبوعية حول موضوع المحاضرة   1
 1  فردي  القادمة ومناقشة الطالب في بداية كل محاضرة

كل 
 d1 اسبوع

2         
 وجمع عينات طحالب من بيئات محليةالنزول الميداني   3

ة  ذائي ة غ ا في بيئ ا وزراعته ا والتعرف عليه وعزله
  يحضرها الطالب في المعمل.

 و 11 6  جماعي
12 

A1, b1, 
c1,c2, 
c3,d2 

4         

  === == Total Score    20 إجمالي الدرجة  

  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment:  

 الرقم
No. 

  أنشطة التقييم 
Assessment Tasks  

 أسوع
 التقييم
Week 
due  

 الدرجة
Mark  

نسبة 
الدرجة إلى 

درجة ال
 ةالنهائي

Proportion 
of Final 

Assessment  

  مخرجات التعلم
CILOs (symbols)  

  التكليفات والواجبات  1
 Tasks and Assignments 

نزول   
ميداني 
 االسبوع

 12  

6 4 
a1,b1,c1,c2,c3,d2 

كل  Quiz) 1كوز(  2
  اسبوع

مجموع  14
 درجات

d1 

  النظري اختبار نصف الفصل  3
Midterm Exam 

  ثامنال
  

15 
 

10 a1, a2, b1, b2.  

  اختبار نصف الفصل العملي  4
  السابع 
  

20 13.3 a1, a2, b1, b2, 
c2, 

5 
  اختبار نهاية الفصل (عملي)
Final Exam (practical)  

13 30 20 
A1, a2, b1, b2, 
c1, c2, c3, d2 
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6  
  اختبار نهاية الفصل (نظري)

Final Exam (theoretical) 
14 65 43.3 

A1, a2, b1, b2 

 Total  100  150 اإلجمالي%  === 

  

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

 ( ال تزيد عن مرجعين) :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 Lee.R(2008) phycology, campreg universitypress, campreg.fourth eddetion 

 :Essential References المراجع المساندة .2
  بة أبو الطحالب, مكت ).2000منير الترك و محمد محمد الحسيني (عبدالعزيز بن قبالن السراني وادريس بن

 عظمة, المدينة المنورة . المملكة العربية السعودية.
 ) ,ثاني الفطريات والطحالب, دار2005متولي عبد العظيم متولي االندلس  ). عالم الكائنات الحية الجزء ال

  للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية

-Robert Edward Lee. (2008). Phycology. Cambridge [England] ; New York : 
Cambridge University Pres 
-In Granéli, E. and Turner, J. T. (2008) Ecology of Harmful Algae Springer, Berlin, 
pp. 127–138, ISBN 3-540-74009- 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 http:swcc.gov.sa/Arabic/default.asp 
 http;www.ngwa.org/ 
 www.biology.com 

 

  
  

viii . 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 -
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 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\2020.العام الجامعي:   
  

  علم الطحالب :خطة مقرر
 

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

the Course  

  االسم
Name  سعاد حميد علي الخياط /د  

الساعات المكتبية 
  (أسبوعيا)

Office Hours  
6  

  المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.   
  السبت  لية العلومك-جامعة صنعاء

SAT 

  األحد
SU
N  

  االثنين
MO
N 

الثالث
  اء

TUE  

األربعا
  ء

WED 

الخمي
  س

THU 

  البريد اإللكتروني
E-mail  

Omnoha2000@yahoo.com        

 
ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

  اسم المقرر .1
Course Title 

 علم الطحالب

  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  الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثاني  

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

  أحياء دقيقة عام –بيولوجي عام 

– Co )وجدت(إن المتطلبات المصاحبة  .6
requisite 

 Noneتوجد ال 

7. 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 
course is offered  

 برنامج البكالوريوس لعلم األحياء الدقيقة

  لغة تدريس المقرر .8
Language of teaching the course  

 الدمج بين العربية واالنجليزية

  المقررمكان تدريس  .9
Location of teaching the course  عبة المايكروبيولوجيش -سم العلوم الحياتيةق -كلية العلوم  
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  الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description:  

طحالب (  الى المقرر هذا يهدف مفاهيم ) وعرض المعارف وال Phycologyتعريف الطالب بعلم الـ
ادية و تنوع بيئات ة بالطحالب ودورها الحيوي في المحيط البيئي وأهميتها االقتص كالها الخاص ها و أش

تخدمة في س المس نيفها  المورفولوجية والتركيب الداخلي وطرق تغذيتها وطرق تكاثرها وعرض األس تص
افة ا ام ذات األهمية باإلض ة بعض األقس اب الطالب مهارات عزل الطحالب من ودراس يئاتها بلى اكس

  وفحصها باستخدام الميكرسكوب الضوئي.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
  : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -    لوسط وطرق معيشتها وتكاثرها ودورها في ايصف الخصائص المرفلوجية والتشريحية للطحالب
  البيئي وعالقتها بالكائنات الحية األخرى واهميتها االقتصادية.

a2 -   يوضح المفاهيم األساسية واألسس المستخدمة في تصنيف الطحالب 
b1-   .يميز بين الطحالب و الكائنات الحية األخرى 
b2 - البيوضح الطرق المختلفة المستخدمة في تصنيف الطح 
c1 -   يعزل الطحالب من بيئاتها 
c2 -  يستخدم الميكرسكوب الضوئي لفحص الطحالب والتعرف عليها  

c3 -  فترة طويلة . يحضر بيئات لتنمية الطحالب معمليا من أجل الحفاظ عليها حية بصورة نقية ل 
d1 -   .يجيد مهارات التواصل واستخدام الحاسوب  

d2-  وحل المشكالت.يجيد مهارات العمل الجماعي   
  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

  : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر
  قم

Ord
er  

 الوحدات
(الموضوعات 

  )الرئيسة
Units  

  الموضوعات التفصيلية
Sub Topics  

األسبو
  ع

Week 
Due 

الساعا
ت 

  الفعلية
Con. 

H  

  بيئاتها. مقدمة في الطحالب , وجودها , انتشارها,  مقدمة 1
  

  األول
 

 
2 

أسس تصنيف  2
  الطحالب

 
 أسس تصنيف الطحالب 

دار  ب الج دخرة, تركي ة, المواد الم ات التمثيلي بغ ألص
  الخلوي, التركيب التشريحي الداخلي,

  
  

 الثاني

 
 
2 
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3 
التركيب 
  الخضري

 ري ب الخض ة : التركي ة والحقيقي دائي ة الب دات الخلي وحي
تعمرات بأنوا النواة, عديدات الخاليا, الخيطية, عها, المس
 مع أمثلة. األنبوبيات, األشكال البارنشيمية

 

  
 الثالث

 
2 

4 
التكاثر في 

  الطحالب
 عه, الخضري, الالجنسي وانوا:  أنماط التكاثر في الطحالب

 مع أمثلة وانواعه الجنسي
  

 الرابع
 
2 

5 
الطحالب 
الخضراء 
  المزرقة

   نظرة عامة. األقسام الطحلبية•
ائص العامة  • راء المزرقة , الخص م الطحالب الخض قس

اذج لهذا القسم , الرتب في هذا القسم مع دراسة بعض النم
ع ئات والوض بة . التركيب الخلوي والبي عة لكل رت تاب  ال

 .التصنيفي وطرق التكاثر واألهمية االقتصادية

  
  
الخام
 س

 
 
2 

6 
الطحالب 
الخضراء 

  المزرقة

راء المزرقة , تابع  • م الطحالب الخض ة قس تدعيم الدراس
افية ني بأمثلة اض ع التص في التركيب الخلوي والبيئات والوض

 .وطرق التكاثر واألهمية االقتصادية

  
الساد
 س

 
2 

7 
الطحالب 
  الخضراء

م ,  • ائص العامة لهذا القس راء, الخص م الطحالب اخض قس
املة لنماذج تغطي التنوع  ة ش م, دراس الرتب في هذا القس

م,  ذا القس ع في ه ب الخلوي المورفولوجي الواس التركي
ة  اثر واألهمي نيفي وطرق التك ع التص ات والوض والبيئ

 . االقتصادية

  
 السابع

 

 
2 
 

 2  الثامن  )نظري( اختبار نصف الفصل 8

الطحالب  9
 الخضراء

راء, تابع  • م الطحالب اخض افية (قس التركيب  أمثلة أض
نيفي وطرق التكاثر واألهم ع التص ية الخلوي والبيئات والوض

  ). االقتصادية
 2 التاسع 

الطحالب  10
  الخضراء

راء, إتمام  • م الطحالب اخض افية (قس التركيب  أمثلة أض
نيفي وطرق  ع التص ية التكاثر واألهمالخلوي والبيئات والوض

  ). االقتصادية
 2 العاشر

11 
الطحالب 
 السوطية

وطية •  م الطحالب الس م, قس ائص العامة لهذا القس , الخص
م,  ة مفصلة أنواع طحلبية في هذا القس وي التركيب الخلدراس

ة  اثر واألهمي نيفي وطرق التك ع التص ات والوض والبيئ
  ,االقتصادية

الحادي 
 2 عشر

الطحالب  12
 الكارية

سة الخصائص العامة لهذا القسم, دراقسم الطحالب الكارية,  •
م,  ذا القس ة في ه ة أنواع طحلبي ل ب الخلوي مفص التركي

ة  اثر واألهمي نيفي وطرق التك ع التص ات والوض والبيئ
  ,االقتصادية

الثاني 
 2 عشر

 الطحالب البنية 13

م الطحالب البنية,  • م, دراسقس ائص العامة لهذا القس ة الخص
م,  ذا القس ة في ه ة أنواع طحلبي ل ب الخلوي مفص التركي

ة  اثر واألهمي نيفي وطرق التك ع التص ات والوض والبيئ
  ,االقتصادية

الثالث 
 2 عشر

الطحالب  14
 الذهبية

  م ة الذهبية, المميزات العامةب الطحالقس , الرتب , دراس
ل اس (مميزات ك ة لبعض األجن يلي جنس و طرق  تفص

  تكاثره)

الرابع 
 عشر

2 
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15 
الطحالب 

صفراويةال  

  ,فراوية, المميزات العامة , الرتب م الطحالب الص قس
ها وطرق  ية لبعض األجناس ( مميزات يل ة تفص دراس

  تكاثرها)

الخام
س 
 عشر

2 

  )نظري( الفصل نهاية اختبار 16
الساد
س 
 عشر

 

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

 

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

الر
  قم

Ord
er 

  التمارينالمهام / 
Tutorials/ Exercises   

  األسبوع
Week 
Due  

الساعات 
  الفعلية

Cont. H  

1 
  لاالتجاه الع -في مختبرات الطحالبمقدمة مونه خالل الفص تقنيات -ملي ومض

  العزل والزراعة لبعض العينات الطحلبية
 2 األول

2 
 راء المزرقة م الطحالب الخض كل المور -قس يمي الش ع التقس فولوجي والوض

  لعدد من األنواع الطحلبية في هذا القسم
 2 الثاني

3 
  راء المزرقةتابع م الطحالب الخض ع ا -قس كل المورفولوجي والوض لش

  التقسيمي لعدد من األنواع الطحلبية في هذا القسم
 2 الثالث

4 
 راء م الطحالب الخض كل المورف-قس نيفي لعدد من الش ع التص ولوجي والوض

  األنواع الطحلبية في هذا القسم
 2 الرابع

5 
  شكل المورف-قسم الطحالب الخضراءتابع ولوجي والوضع التصنيفي لعدد ال

  األنواع الطحلبية في هذا القسممن 
الخام
 س

2 

6 
 • ولوجي والوضع التصنيفي لعدد الشكل المورف-قسم الطحالب الخضراء تابع

 من األنواع الطحلبية في هذا القسم
  

الساد
 س

2 

 2 السابع    )Midterm Exam(  الفصل نصف اختبار 7

8 
  التصنيفي لعدد لشكل المورفولوجي والوضع ا-قسم الطحالب الخضراءاتمام

 من األنواع الطحلبية في هذا القسم
   

 2 الثامن

9 
 •    م الطحالب البنية نيفي لبع–قس ع التص كل المورفولوجي والوض ض الش

  األنواع الطحلبية في هذا القسم
 2 التاسع

10 

  م الطحالب الحمراء نيفي لبعض  –قس ع التص كل المورفولوجي والوض الش
 األنواع

  فراء م الطحالب الص ن -الذهبيةقس ع التص كل المورفولوجي والوض يفي الش
  لبعض األنواع

 2 العاشر

الحادي   نزول ميداني وجمع عينات طحالب من بيئات محلية والتعرف عليها  • 11
 عشر

2 

12  الثاني   عزل وتعريف وتنمية بعض األنواع الطحلبية المحلية في المعمل
 عشر

2 

13  مراجعة ما سبق  
الثالث 
 عشر

2 
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الرابع    Final Exam ) عملي( الفصل نهاية اختبار 14
 2 عشر

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 

 
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  

1    
بوعية حول  يرة اس رة القادمة عمل تقارير قص وع المحاض موض

  ومناقشة الطالب في بداية كل محاضرة
 3  فردي

كل 
 اسبوع

2    
  

    

ها  3 ية وعزل ئات محل لب من بي نات طحا يداني وجمع عي  النزول الم
رها الطالب في  والتعرف عليها وزراعتها في بيئة غذائية يحض

  المعمل.
  

 12 , 11 3  جماعي

4    
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  0Total Score 6   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 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments  
12 

6 
4 

 9.3 14  كل اسبوع  Quiz) 1( قصير اختبار 2

 10 15 الثامن   نظري Midterm Exam نصفيالاختبار 3

 13.3 20  السابع  اختبار النصفي العملي 4

 20 30 14  نهائي عملي اختبار 5

  43.3 65 16  نهائي تحريري اختبار 6

 % Total    100 100 المجموع  

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

 

 تزيد عن مرجعين) (ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
Lee.R(2008) phycology, campreg universitypress, campreg.fourth eddetion  

 :Essential References المراجع المساندة .5
  بة أبو الطحالب, مكت ).2000محمد الحسيني (عبدالعزيز بن قبالن السراني وادريس بن منير الترك و محمد

 عظمة, المدينة المنورة . المملكة العربية السعودية.
 ) ,ثاني الفطريات والطحالب, دار 2005متولي عبد العظيم متولي نات الحية الجزء ال الندلس ا). عالم الكائ

  للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية

-Robert Edward Lee. (2008). Phycology. Cambridge [England] ; New York : 
Cambridge University Pres 
-In Granéli, E. and Turner, J. T. (2008) Ecology of Harmful Algae Springer, Berlin, 
pp. 127–138, ISBN 3-540-74009- 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http:swcc.gov.sa/Arabic/default.asp 
 http;www.ngwa.org/ 
 www.biology.com 

 
 
 

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.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 
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 :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 -

  
  


