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 علم الفطريات: مواصفات مقرر

Mycology         

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 علم الفطريات 

Mycology 

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.  
 لمستوى والفصل الدراسيا

Study Level and Semester 
 الولالمستوي: الثاني     الفصل: ا

Study level: Second year, Semester: frist 

5.  

 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 احياء عام + احياء دقيقة عام

General Biology + General 

Microbiology 

6.  
 ()إن وجدتطلبات المصاحبة المت

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 حياء دقيقةعلم األ

Program: Microbiology          

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي -عربي

English + Arabic 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 نظام ساعات معتمدة فصلي 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 أ.د. سعيد منصر سعيد الغالبي

Prof. Saeed M. S. Alghalibi 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

 الل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خ مالحظة:

ii. وصف المقرر Course Description: 

، تركيب الخلية الفطريةالفطريات من حيث  بعلمتعريف الطالب بالمعارف العامة المتعلقة   الى المقرر هذا يهدف

تصننننايفها و تكا رها ، الت ذية وطرم المعياننننة وااتاننننار الفطريات دو الطبيعة، دورل حيال اهم الميموعات الفطرية 

 ة االقتصادية للفطريات .واألهمي

اما اليااب العملو دسنننننوف يرك  علو  طرم تيميل وع ط الفطريات من مصنننننادر مختلفة، تعريف وتصنننننايف 

 الفطريات وكذلك يمي  دورات الحيال لبعض الفطريات المهمة.

This course is concerned with the fundamental knowledge about fungal cell structure, 

classifications, reproduction, nutrition and distribution of fungi, Life cycle of the most 

important groups of fungi. 
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The practical part will be focus on collection and isolation of fungi, identification 

and classification of different group of fungi and recognize the life cycle of some 

important fungi .   

  

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

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

a1 - .يصف الخصائص التركيبية والبيئية للفطريات 

a2- .يوضح طبيعية الفطريات وخصائصها األساسية المستخدمة في التصنيف 

 

b1- تلفة لعلم الفطريات والعلوم األخرى.يربط المفاهيم المخ 

b2- .يطبق الطرق المختلفة لعلم التصنيف الفطريات 

 

c1- عزل ويعرف األنواع المختلفة من الفطريات من مصادر مختلفة .ي 

c2-  بمعمل الفطريات يطبق إجراءات السالمة المناسبة. 

c3- م طرق مختلفة.يحافظ علي العزالت الفطرية لفترة طويلة بصورة نقية باستخدا 

 

d1-  مهارات التواصل الفعال باإلضافة الي التكنولوجيا. يستخدم 

d2-  المعارف في علم الفطريات لحل المشاكل البيئية والمشاكل ذات العالقة. يوظف 

 

iv.  المقرر مل مخريات التعلم للبراامج مخريات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخريات التعلم المقصودل من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخريات التعلم المقصودل من 
 البراامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - .يصف الخصائص التركيبية والبيئية للفطريات A1ص التركيبية . يصف الخصائ

والفسيولوجية والبيئية والجزيئية 

 للكائنات الدقيقة.

a2 –  يوضح طبيعية الفطريات وخصائصها األساسية المستخدمة

 في التصنيف.

A2.  ،يوضح طبيعة الفيروسات، البكتيريا

الفطريات، الطحالب والطفيليات 

وخصائصها األساسية المستخدمة في 

 التصنيف.

b1 ختلفة لعلم الفطريات والعلوم األخرييربط المفاهيم الم B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء .

الدقيقة األساسي والتطبيقي والعلوم 

 األخرى.

b2 .2 يطبق الطرق المختلفة لعلم التصنيف الفطرياتB.  يوضح الطرق المختلفة لعلم التصنيف

والتشخيص والعالج والتحكم في 

 .األمراض الميكروبية المختلفة

c1- عزل ويعرف األنواع المختلفةةة من الفطريةةات من مصةةةةةةةادر ي

 مختلفة .
C1  يعزل ويعرف أنواع مختلفة من

 -الكائنات الحية الدقيقة )الفيروسات 

الطحالب  –الفطريات –-البكتيريا 

 والطفيليات(
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم التعلم مواءمة مخرجات
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 لمقرر/ المعرفة والفهممخرجات ا
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-  .يصف الخصائص التركيبية والبيئية للفطريات 

 

 

 المحاضرة التفاعلية 

- Lectures 

 الحوار والمناقشة 

- Discussion 

 العصف الذهني

- Brainstorming  

- Quizzes  

 امتحانات فصيرة

- Write exam 

 إجابات قصيرة

- Short answers 

- Homework 

واجبات منزلية   

a2-   ها يات وخصةةةةةةةائصةةةةةة ية الفطر يوضةةةةةةح طبيع

 األساسية المستخدمة في التصنيف.

 

   التدريس والتقويم:   مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  ريةةةات يربط المفةةةاهيم المختلفةةةة لعلم الفط

 والعلوم األخرى.

 

- Lecture المحاضرات  

 التفاعلية 

- Simulation methods 

 المحاكاة 

- Discussion                

 الحوار والمناقشة

-  Problem solving  حل

 المشكالت

- Quizzes  

 امتحانات فصيرة

- Write 

exam 

امتحانات 

 كتابية

b2-   يطبق الطرق المختلفةةةة لعلم التصةةةةةةةنيف

 الفطريات.

c2- بمعمل الفطريات يطبق إجراءات السالمة المناسبة. 
C4بة . يطبق إجراءات السالمة المناس

المصاحبة للتقنيات الميكروبية 

 والمنهجية المختلفة.

c3-  يحةةافظ علي العزالت الفطريةةة لفترة طويلةةة بصةةةةةةورة نقيةةة

 باستخدام طرق مختلفة
C6 يحافظ على الكائنات الحية الدقيقة .

لفترة طويلة بصورة نقية باستخدام طرق 

   مختلفة.

-d1 ضةةةافة الي سةةةتخدام مهارات التفاوض والتواصةةةل الفعال باإلي

 التكنولوجيا
D2.  يستخدم مهارات التفاوض و التواصل

 .الفعال باإلضافة الى التكنولوجيا

d2-  يسةةةةةتطيي توظيف المعارف في علم الفطريات لحل المشةةةةةاكل

 البيئية والمشاكل ذات العالقة.

D5 المعارف في علم االحياء  وظفي

 الدقيقة لحل المشاكل ذات العالقة.
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Short answers 

 إجابات قصيرة

- Homework 

واجبات منزلية   

 

التدريس  باستراتيجية مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(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-  عةةزل ويةةعةةرف األنةةواع الةةمةةخةةتةةلةةفةةةة مةةن يةة

 الفطريات من مصادر مختلفة ..
- Lectures المحاضرات      

-  Laboratory work 

 التطبيق العملي 

- Problem solving   حل

التالمشك  

- Cooperative learning 

 التعليم التعاوني

Practical reports 

 تقارير معملية 

Quizzes  
 امتحانات فصيرة

Write exam 

 امتحانات كتابية

Short answers 

 إجابات قصيرة

Homework 

واجبات منزلية   

c2- بمعمل  يطبق إجراءات السةةةةةالمة المناسةةةةةبة

 .الفطريات

c3- طريةةة لفترة طويلةةة يحةةافظ علي العزالت الف

 بصورة نقية باستخدام طرق مختلفة

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريسية استراتيج
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  مهارات التواصل الفعال باإلضافة الي يستخدم

 التكنولوجيا
- Lectures 

 المحاضرات 

- Discussion           

 الحوار والمناقشة

- Cooperative 

learning التعلم  

 التعاوني

- Practical 

presentation 

العملية العروض   

- Repots تقارير 

-Presentation 

 عروض 

-Quizzes  
 امتحانات فصيرة

-Write exam 

 امتحانات كتابية

-Short answers 

 إجابات قصيرة

-Homework 

واجبات منزلية   
-  

d2-  يستطيي توظيف المعارف في علم الفطريات

 لحل المشاكل البيئية والمشاكل ذات العالقة.
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v.  المقررمحتوى موضوعات Course Content 
 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيي 
Number 

of 

Weeks 

ات الساع

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة في علم 

 الفطريات 

 

 فطريةةةات واهم ت ل عريف علم ا

المصةةةةةةطلحات العلمية المتعلقة 

 بالفطريات

  نبةةةذة تةةةاريخيةةةة عن تطور علم

 الفطريات ومساهمة العلماء.
1 

 

2 

 

a1, a2, 

b1, b2 

Introduction to 

 Mycology 

 

 Definition of Mycology  

 Historical background 

of Mycology 

2 

تركيب الخلية الفطرية 

 واهمية الفطريات 

 

  التركيةةةب الةةةداخلي والخةةةارجي

 للخلية الفطرية.

 أشكال الخلية الفطرية 

 اهمية الفطريات األقتصادية 

  1 

 

2 

 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 
Structure and 

important of 

fungi  

 

 Internal and external 

Structure of fungal cell 

 Shape of fungal cells 

 Important of fungi 

3 

 التكاثر في الفطريات

 التكاثر الالجنسي -

 التكاثر الجنسي -

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 

  

Reproduction of 

fungi 

  

- Asexual 

reproduction 

- Sexual reproduction  

4 

 تصنيف

  الفطريات

  الطرق المختلفة في تصةةنيف

 الفطريات 

  شرح تفصيلي لتصنيف التبي

 في المقرر

 Alexopouls)مثةةةال: تصةةةةةةنيف 

and Mims, 1996)  

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 

 

Classification of 

fungi 

-Method of classification of 

fungi. 
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 -Complete describe of 

classification of Alexopouls and 

Mims, (1996). 

5 

 العاريةقسم الفطريات 

 )الهالمية(

 

الصةةةةةةفةةات العةةامةةة  وتصةةةةةةنيف   •

 الفطريات العارية

قسةةةةةةةةةةةيةةةةةةم: الةةةةةةفةةةةةةطةةةةةةريةةةةةةات • 

 األكرازيوجيمنوميكوتينية.

قسةةةةةةةةةةةيةةةةةةم: الةةةةةةفةةةةةةطةةةةةةريةةةةةةات  •

 البالزموديوجيمنوميكوتينية.

طةةةائةةفةةةة: الةةفةةطةةريةةةات الةةلةةزجةةةة  •

 )الهالمية(.
1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 

 

Division: 

Gymnomycota 

- General characteristics and 

classification of Gymnomycota 

fungi. 

- Subdivision: 

Acrasiogymnomycotina. 

-Subdivision: 

Plasmodiogymnomycotina. 

- Class: Myxomycetes. 

 

6 

قسم الفطريات 

 السوطية

 

الصةةةةةةفةةات العةةامةةة وتصةةةةةةنيف   •

 ت السوطيةالفطريا

 قسيم: الفطريات احادية السوط . •

 قسيم: الفطريات ثنائية السوط. •

 

2 4 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 
Division: 

Mastigomycota 

-General characteristics and 

classification of 

Mastigomycota fungi. 

-Subdivision: 

Haplomastigomycotina. 

-Subdivision: 

Diplomastigomycotina. 

7 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 

الصةةةةةةفةةات العةةامةةة وتصةةةةةةنيف   •

 الفطريات الالسوطية

 الزيجوميكوتينية.الفطريات  قسيم:• 

طةةةائفةةةة: الفطريةةةات الزيجويةةةة  •

 )التزاوجية(.

 طائفة: الفطريات الشعرية. •
1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 

  

Division: 

Amastigomycota 

- General characteristics 

and classification of 

Amastigomycota fungi. 

- Subdivision: 

Zygomycotina 

- Class: Zygomycetes. 

- Class: Trichomycetes. 

8 
قسم الفطريات 

 الالسوطية
قسةةيم: الفطريات األسةةكوميكوتينة  •

. 
3 6 

a1, a2, 

b1, b2, 
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طةةةائةةفةةةة: الةةفةةطةةريةةةات الةةزقةةيةةةة  •

 )الكيسية(.

c1, d1, 

d2 

 
 

Division: 

Amastigomycota 

- Subdivision: 

Ascomycotina 

- Class: Ascomycetes 

9 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

قسةةةةةةةةةةةيةةةةةةم: الةةةةةةفةةةةةةطةةةةةةريةةةةةةات  •

 البازيديوميكوتينية.

 طائفة: الفطريات البازيدية. •
2 4 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 

 

Division: 

Amastigomycota 

- Subdivision: 

Basidiomycotina 

- Class: Basidiomycetes 

10 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

قسةةةةةةةةةةةيةةةةةةم: الةةةةةةفةةةةةةطةةةةةةريةةةةةةات  •

 الديتيروميكوتينية.

 شبه طائفة: الفطريات الناقصة. •
1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1, 

d2 

 

Division: 

Amastigomycota 

- Subdivision: 

Deutromycotina 

- Class: Deutromycetes 

عدد األسابيي والساعات الفعليةجمالي ا  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  

 
 32بمجموع ساعات :   أسبوع 16اسبوع +اسبوع امتحان نصفي + اسبوع امتحان نهائي  المجموع :  14ملحوظة: مجموع عدد األسابيع الفعلية : 

 ساعة

 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيي
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 

 ل علم الفطرياتاألجهزة وشروط السالمة في معم 

1 2 a1, c1,c2,c3 
 Equipment and safety rules in 

mycology lab 

2 
 طرق التقييم 

1 2 
a1, a2, c1, c2, 

c3  Sterilization Method 

3 

 األوساط الغذائية المستخدمة في عزل الفطريات

1 2 a1, a2, c1, c2 Culture medium used for isolation of 

fungi 

4 

 وحفظ الفطريات تنقية وتعريف

3 6 
a1, a2, c1, c2, 

c3 •Purification, identification and 

preservation of fungi 

5 
 تصنيف الفطريات 

6 12 
a1, a2, c1, c2,  

c3 
 Classification of Fungi 
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 اجمالي األسابيي والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 42  === 

 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرل Lectures 

 والمااقاة الحوار discussion 

 الذهاو العصف Brainstorming 

 الماكالت حط Problem solving 

 العملية العروضو المحاكال Simulation Method Practical presentations&                 

 العملو التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام الماروعات projects 

 الذاتو التعلم Self-learning 

 التعاواو التعلم Cooperative Learning  

 ال مالء بين الخبرات تبادط 

 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 تمارين ووجبات 1

 6 5 فردي
a1, a2, 

c1, c2, 

d1, d2 

2      

3      

عمةةل شةةةةةةرائح، مجسةةةةةةمةةات و لوح جةةداريةةة في مجةةال علم  4

 10 5 جماعي الفطريات 
a1, a2, 
b1, d1 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No

. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
10و 6  10 6.7% 

a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 

 Quiz 4 5 3.3%( 1كوز) 2
a1, a2, b1, b2, 

c1, 
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3 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 13.3%  

a1, a2, b1, b2, 

c1, 

 
 عملي  اختبار نصف الفصل ا

Midterm Exam 
7 20 313. %  

a1,a2,c1,c2,c3,d

1 

Quiz 12 5 3.3%( 2كوز) 4  
a1, a2, b1, b2, 

c1,  

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
12 30 20%  

a1, a2, b1, b2, 

c1,c2, c3, d1 d2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40 % 

a1, a2, b1, b2, 

c1, d1, d2 

 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) المراجي الرئيسة .1
ساسيات علم الفطريات . منشورات جامعه الملك سعود.  الطبعه (: أ1998عبدهللا بن ناصر الرحمة ) .1

 الثالثه. 

 (: مملكة الفطريات. مطابي مجموعة الفيروز. القاهرة2000عبدالرزاق عبدالرحمن أبوسعدة ) .2

• 

 :Essential References المراجي المساندة .2
1. Elexopoulos C.J. (1995): Introductory Mycology. John Wiley & Sons, Inc. 

USA. 

2. Gupta J.S. (1981): Text Book of Fungi. Oxford & IBH publishing Co. India. 

3. Yashishia (1990): Botany For Degree Students: Part II Fungi. Chand & 

Company LTD. India. 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقي اإلنترنت... .3
 www.mycology.adelaide.edu.au. 

 www.uvm.edu/rguy/alasses/lectures/fungus.pdf. 
 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الريوع للوائح اليامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر ديما يتعلق باآلتو: بعد

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم دو حاط عدم الوداء بذلك.75يلت م الطالب بحضور  -
ب من دخوط االمتحان دو حاط تياو  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطال -

 % ويتم اقرار الحرمان من ميلس القسم.25ال ياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضننور المحاضننرل تذا تأخر لمدل ربل سنناعة ل الث مرات دو الفصننط الدراسننو يسننمح -
 المحاضرل. دخوط يمال من االلت اموعاد عدم ، عن  الث مرات يحذر افويا من أستاذ المقرريادل  

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخوط االمتحان الاهائو تذا تأخر مقدار ) -
 تذا ت يب الطالب عن االمتحان الاهائو تطبق اللوائح الخاصة باظام االمتحان دو الكلية. -

http://www.mycology.adelaide.edu.au/
http://www.uvm.edu/rguy/alasses/lectures/fungus.pdf
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 :Assignments & Projectsل التعيياات والمااري 4

التكليفات  ضنننننوابط تافيذو يحدد أسنننننتاذ المقرر اوع التعيياات دو بداية الفصنننننط ويحدد مواعيد تسنننننليمها -
 وتسليمها.

 أخر دو تسليمه.يحرم من درية التكليف الذي ت المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب دو تسليم التكليفات  -

 : Cheating ال ش 5

 الئحة اؤون الطالب. عليه يام الطالب بال ش دو االمتحان الاصفو أو الاهائو تطبقدو حاط  بوت ق -
 دو التكليفات والمااريل يحرم من الدرية المخصصة للتكليف.بال ش او الاقط دو حاط  بوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالاتحاط  6

 طبق الالئحة الخاصة بذلكألداء االمتحان ايابة عاه ت طالبدو حالة ويود اخص ياتحط اخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى م ط استخدام الموبايط أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 
 

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

 علم الفطريات :خطة مقرر

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

the Course 

 االسم

Name أ.د. سعيد منصر سعيد الغالبي 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

3 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone 

No.  

كلية –مبني قسم العلوم الحياتية 

 العلوم

733583112 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
alghalibi @ gmail .com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 علم الفطريات

Mycology 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 ررالساعات المعتمدة للمق  .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 المستوي : الثاني     الفصل: األول 

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

 ، احياء دقيقة عام    1احياء عام 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 برنامج احياء دقيقة

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي /عربي 

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

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

، تركيب الخلية الفطريةالفطريات من حيث  بعلمعريف الطالب بالمعارف العامة المتعلقة ت  الى المقرر هذا يهدف

تصننننايفها و تكا رها ، الت ذية وطرم المعياننننة وااتاننننار الفطريات دو الطبيعة، دورل حيال اهم الميموعات الفطرية 

 واألهمية االقتصادية للفطريات .

وع ط الفطريات من مصنننننادر مختلفة، تعريف وتصنننننايف اما اليااب العملو دسنننننوف يرك  علو  طرم تيميل 

 الفطريات وكذلك يمي  دورات الحيال لبعض الفطريات المهمة.

This course is concerned with the fundamental knowledge about fungal cell structure, 

classifications, reproduction, nutrition and distribution of fungi, Life cycle of the most 

important groups of fungi. 

The practical part will be focus on collection and isolation of fungi, 

identification and classification of different group of fungi and recognize the life 

.   cycle of some important fungi 

 

iv. ر مخريات تعلم المقرCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االاتهاء بعد

a1 - .يصف الخصائص التركيبية والبيئية للفطريات 

a2- .يوضح طبيعية الفطريات وخصائصها األساسية المستخدمة في التصنيف 

 

b1- ت والعلوم األخرى.يربط المفاهيم المختلفة لعلم الفطريا 

b2- .يطبق الطرق المختلفة لعلم التصنيف الفطريات 

 

c1- عزل ويعرف األنواع المختلفة من الفطريات من مصادر مختلفة .ي 

c2-  بمعمل الفطريات  يطبق إجراءات السالمة المناسبة. 

c3- يحافظ علي العزالت الفطرية لفترة طويلة بصورة نقية باستخدام طرق مختلفة 

 

d1- مهارات التواصل الفعال باإلضافة الي التكنولوجيا. يستخدم 

d2- .يستطيي توظيف المعارف في علم الفطريات لحل المشاكل البيئية والمشاكل ذات العالقة   

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 
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 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (ةالرئيس

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

مقدمة في علم 

 الفطريات 

 عريف علم الفطريات واهم المصةةةةةةطلحات العلمية المتعلقة ت

 بالفطريات

 .نبذة تاريخية عن تطور علم الفطريات ومساهمة العلماء 
1 2 

Introductio

n to 

 Mycology 

 Definition of Mycology  

 Historical background of Mycology 

2 

تركيب الخلية 

الفطرية واهمية 

 الفطريات 

 .التركيب الداخلي والخارجي للخلية الفطرية 

 أشكال الخلية الفطرية 

 اهمية الفطريات األقتصادية 

1 2 
Structure 

and 

important 

of fungi  
 

 Internal and external Structure of fungal 

cell 

 Shape of fungal cells 

 Important of fungi  

3 

التكاثر في 

 الفطريات

 التكاثر الالجنسي -

 التكاثر الجنسي -

1 2 
   

Reproducti

on of 

fungi 
  

- - Asexual reproduction 

-Sexual reproduction  

4 

 تصنيف

  الفطريات

  الطرق المختلفة في تصنيف الفطريات 

 تصةةةةةةنيف   ي لتصةةةةةةنيف التبي في المقررشةةةةةةرح تفصةةةةةةيل

(Alexopouls and Mims, 1996)  

1 2 
 

Classificati

on of fungi 
 

-Method of classification of fungi. 

-Complete description of Alexopouls and Mims, 

(1996) classification. 

5 

قسم الفطريات 

 العارية

 )الهالمية(

 نيف الفطريات العاريةالصفات العامة  وتص  •

 قسيم: الفطريات األكرازيوجيمنوميكوتينية.• 

 قسيم: الفطريات البالزموديوجيمنوميكوتينية. •

 طائفة: الفطريات اللزجة )الهالمية(. •
1 2 

 

Division: 

Gymnomyc

ota 

-General characteristics and classification of 

Gymnomycota fungi. 

- Subdivision: Acrasiogymnomycotina. 

-Subdivision: Plasmodiogymnomycotina. 

- Class: Myxomycetes. 
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6 

قسم الفطريات 

 السوطية

 الصفات العامة وتصنيف الفطريات السوطية أحادية السوط  •

 قسيم: الفطريات احادية السوط . •

1 2 Division: 

Mastigomy

cota 

-General characteristics and classification of 

Haplomastigomycota fungi. 

-Subdivision: Haplomastigomycotina. 

7 

قسم الفطريات 

 السوطية

 الصفات العامة وتصنيف الفطريات السوطية الثنائية السوط  •

 قسيم: الفطريات ثنائية السوط. •

1 2 Division: 

Mastigomy

cota 

-General characteristics and classification of 

Diplomastigomycota fungi. 

- Subdivision: Diplomastigomycotina. 

 - - (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 الصفات العامة وتصنيف الفطريات الالسوطية  •

 الزيجوميكوتينية.الفطريات  قسيم:• 

 طائفة: الفطريات الزيجوية )التزاوجية(. •

 الفطريات الشعرية. طائفة: •
1 2 

 

Division: 

Amastigom

ycota 

- General characteristics and classification of 

Amastigomycota fungi. 

- Subdivision: Zygomycotina 

- Class: Zygomycetes. 

- Class: Trichomycetes. 

10 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 .قسيم: الفطريات األسكوميكوتينة  •

 طائفة: الفطريات الزقية )الكيسية(. •

 طويئفة: الفطريات الزقية األولية. •

1 2  

Division: 

Amastigom

ycota 

- Subdivision: Ascomycotina 

- Class: Ascomycetes 

- Subclass: Hemiascomycetidae 

11 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 قسيم: الفطريات األسكوميكوتينة . •

 الفطريات الزقية )الكيسية(.طائفة:  •

 طويئفة: الفطريات الزقية الكروية. •
1 2 

Division: 

Amastigom

ycota 

- Subdivision: Ascomycotina 

- Class: Ascomycetes 

- Subclass: Plectomycetidae 

12 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 قسيم: الفطريات األسكوميكوتينة . •

 ة )الكيسية(.طائفة: الفطريات الزقي •

 طويئفة: الفطريات الزقية الخصيبة. •

1 2  

Division: 

Amastigom

ycota 

- Subdivision: Ascomycotina 

- Class: Ascomycetes 

- Subclass: Hymenoascomycetidae 

13 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 قسيم: الفطريات البازيديوميكوتينية. •

 طائفة: الفطريات البازيدية. •

 طويئفة: الفطريات البازيدية الكاملة )المتماثلة( . •

 طويئفة: الفطريات البازيدية المقسمة )المتباينة(. •

1 2 
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Division: 

Amastigom

ycota 

- Subdivision: Basidiomycotina 

- Class: Basidiomycetes 

- Subclass: Holobasidiomycetidae. 

- Subclass: Phargmobasidiomycetidae. 

14 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 قسيم: الفطريات البازيديوميكوتينية. •

 طائفة: الفطريات البازيدية. •

 طويئفة: الفطريات البازيدية التيليوميسيتية. •
1 2 

Division: 

Amastigom

ycota 

- Subdivision: Basidiomycotina 

- Class: Basidiomycetes 

- Subclass: Teliomycetidae 

15 

قسم الفطريات 

 الالسوطية

 قسيم: الفطريات الديتيروميكوتينية. •

 شبه طائفة: الفطريات الناقصة. •

1 2 Division: 

Amastigom

ycota 

- Subdivision: Deutromycotina 

- Class: Deutromycetes 

 - - (اظري) الفصط اهاية اختبار 16

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

14 28 

معمل + معمل امتحان نصفي + امتحان معمل نهائي 12ملحوظة : عدد المعامل الفعلية:   
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vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرل -
 discussion والمااقاة الحوار -

 Brainstorming الذهاو العصف -

 Problem solving الماكالت حط -

                 &Simulation Method Practical presentations يةالعمل العروضو المحاكال -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملو التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام الماروعات -

 Self-learning الذاتو التعلم -

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

الر

 قم
Ord

er 

 لتماريناالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 
 Equipment and safety rules in mycology lab 

 األجهزة وشروط السالمة في معمل علم الفطريات 
1 2 

2 
 Sterilization Method 

 طرق التقييم 
1 2 

3 
Culture medium used for isolation of fungi 

 اط الغذائية المستخدمة في عزل الفطرياتاألوس 
1 2 

4 
•Purification, identification and preservation of fungi 

 وحفظ الفطريات تنقية وتعريف 
1 2 

5 
Purification, identification and preservation of fungi 

 وحفظ الفطريات تنقية وتعريف
1 2 

6 
 Classification of Fungi (Division: Gymnomycota)  

 )قسم : الفطريات العارية(  تصنيف الفطريات
1 2 

 - - (Midterm Exam)  اختبار نصف الفصل 7

8 
 Classification of Fungi (Division: Mastigomycota) 

 سيم: الفطريات احادية السوط( ق -)قسم الفطريات السوطية  تصنيف الفطريات

1 2 

9 
 Classification of Fungi (Division: Mastigomycota) 

 سيم: الفطريات ثنائية السوط(ق -)قسم الفطريات السوطية  تصنيف الفطريات

1 2 

10 
 Classification of Fungi 

 (Division: Amastigomycota- Subdivision: Zygomycotina) 

 يات الزيجوميكوتينية(قسيم: الفطر -)قسم الفطريات الالسوطية  تصنيف الفطريات

1 2 

11 
 Classification of Fungi 

 (Division: Amastigomycota- Subdivision:Ascomycotina) 

 سيم: الفطريات الزقية(ق -)قسم الفطريات الالسوطية  تصنيف الفطريات 

1 2 

12 
 Classification of Fungi 

 (Division: Amastigomycota- Subdivision: Basidiomycotina) 

 سيم: الفطريات البازيدية(ق -لفطريات الالسوطية)قسم ا  تصنيف الفطريات 

1 2 

13 
 Classification of Fungi 

 (Division: Amastigomycota- Subdivision: Deutromycotina) 

 قسيم: الفطريات الناقصة( -)قسم الفطريات الالسوطية  تصنيف الفطريات 

1 2 

 - - Final Exam اختبار نهاية الفصل )عملي(  14

األسابيي والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 
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  Cooperative Learning التعاواو التعلم -

 ال مالء بين الخبرات تبادط -

  VII.  والتكليفاتنشطة األ Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 6 5 فردي تمارين ووجبات 1

2     

3     

 10 5 جماعي عمل شرائح، مجسمات و لوح جدارية في مجال علم الفطريات  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 6 10و  10 6.7% 

 Quiz 4 5 3.3%( 1)كوز 2

3 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 13.3%  

 
 عملي  اختبار نصف الفصل ا

Midterm Exam 
7 20 13.3 %  

Quiz 12 5 3.3%( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
12 30 20%  

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 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) المراجي الرئيسة .4
شورات جامعه الملك سعود.  الطبعه (: أساسيات علم الفطريات . من1998عبدهللا بن ناصر الرحمة ) .1

 الثالثه. 

 (: مملكة الفطريات. مطابي مجموعة الفيروز. القاهرة2000عبدالرزاق عبدالرحمن أبوسعدة ) .2

 :Essential References المراجي المساندة .5
• 
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1. Elexopoulos C.J. (1995): Introductory Mycology. John Wiley & Sons, Inc. 

USA. 

2. Gupta J.S. (1981): Text Book of Fungi. Oxford & IBH publishing Co. India. 

3. Yashishia (1990): Botany For Degree Students: Part II Fungi. Chand & 

Company LTD. India. 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقي اإلنترنت... .6
 www.mycology.adelaide.edu.au. 

 www.uvm.edu/rguy/alasses/lectures/fungus.pdf. 

 

 

 بعد الريوع للوائح اليامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر ديما يتعلق باآلتو:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم دو حاط عدم الوداء بذلك.75يلت م الطالب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخوط االمتحان دو حاط تياو   -

 % ويتم اقرار الحرمان من ميلس القسم.25ال ياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضننور المحاضننرل تذا تأخر لمدل ربل سنناعة ل الث مرات دو الفصننط الدراسننو يسننمح -
 المحاضرل. دخوط يمال من االلت اموعاد عدم ، عن  الث مرات يحذر افويا من أستاذ المقرريادل  

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20سمح للطالب دخوط االمتحان الاهائو تذا تأخر مقدار )ال ي -
 تذا ت يب الطالب عن االمتحان الاهائو تطبق اللوائح الخاصة باظام االمتحان دو الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيياات والمااريل  4

ضنننننوابط تافيذ التكليفات و حدد مواعيد تسنننننليمهايحدد أسنننننتاذ المقرر اوع التعيياات دو بداية الفصنننننط وي -
 وتسليمها.

 يحرم من درية التكليف الذي تأخر دو تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب دو تسليم التكليفات  -

 : Cheating ال ش 5

 الئحة اؤون الطالب. عليه دو حاط  بوت قيام الطالب بال ش دو االمتحان الاصفو أو الاهائو تطبق -
 دو التكليفات والمااريل يحرم من الدرية المخصصة للتكليف.بال ش او الاقط و حاط  بوت قيام الطالب د -

 :Plagiarismاالاتحاط  6

 ألداء االمتحان ايابة عاه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبدو حالة ويود اخص ياتحط اخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 ستخدام الموبايط أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى م ط ا -

 

 

 

 
 

  

http://www.mycology.adelaide.edu.au/
http://www.uvm.edu/rguy/alasses/lectures/fungus.pdf
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