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 الفقــاريــات :مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الفقــاريــات 

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.  
 والفصل الدراسي المستوى

Study Level and Semester االول -المستوى الثاني  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (2بيولوجي عام )

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  

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

بكالوريوس علم النبات  -علم االحياء سبكالوريو

 والكيمياء

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي -منتظم 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. بشرى الخطيبا. م. 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

, حيث يتناول لالفقارياتاعطاء الطالب المعلومات والمعارف األساسية في علم ا  الى المقرر هذا يهدف

وبي اتها المختلية والحيوية بمجاميعها وخصةةةةا صةةةةها التصةةةةنييية والتر يبية  الحيوانات الالفقارية  دراسةةةةة

و ذا يهتم المقرر بإعطاء نبذة عن دورات الحياة ألمثلة من الحيوانات  ,المتنوعة والمختلية تبعاُ للمجموعة

لل ا نات الالفقارية بشة ل م مل ملية . يهتم هذا المقرر ايضةا  بالدراسةة المعالالفقارية  وتياعلها مع وسةطها

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

 : أن على قادرا الطالب ي ون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 - يستعرض المفاهيم و المعارف العلمية األساسية في علم الالفقاريات .  

a2 -   للحيوانات الالفقاريات بشرركل يعكس التصةةنييية والمورفولوجية والتر يبية و الحيوية يشرررا الخوا

 . الالفقاريات علمفهم وإلمام ب

-a3   .يوضح العالقة بين البنية التر يبية للحيوان الالفقاري و خصا ص الوسط المحيط الذي يقطنه 

b1-  نتاج توضرررري   بيئتها و بعضررررها البعي وبينها وبين الحيوانات الالفقارية  يفسررررر العالقات القائمة بين

 .هذه العالقات

b2 -  صحيحة. علميةالحيوانات الالفقارية مستنداً على خلفية ذات العالقة بتغيرات الوسط المحيط  يحلل 

c1 -  لحيوانات الالفقارية معملياً.ليعرف على الصفات المورفولوجية والتصنيفية 

c2 -  ق المعلومات يوثتو في وسررررطه المحيط الحيوانات الالفقارية من بيئاتها المختلفةمع تصررررني  يسررررجل

 . المرتبطة بها

d1 - ته لهذا العلم التي اكتسرررررربها  والمعملية يوظ  المهارات و المعرفة العلمية التفاعل في خالل دراسرررررر

 كائنات البيئة المحيطة. االيجابي مع 

d2-  الحيوانات الالفقارية وتأثيرها على البي ة وال ا نات حولها.بيمارس التوعية في مجتمعه 

d3-  يستخدم التقنيات والبرامج الحديثة المتوفرة التي ترسخ وتطور مياهيم هذا العلم.   

i.  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 
- 

األساسية يستعرض المفاهيم و المعارف العلمية 

 في علم الالفقاريات.

A1 يستعرض المفاهيم والنظريات العلمية :

والتقنية وتطبيقاتها في علم االحياء والعلوم 

 ذات الصلة.
a2 

– 
يشرا الخوا  التصنيفية والمورفولوجية 

للحيوانات الالفقاريات  والحيوية والتركيبية

 بشكل يعكس فهم وإلمام بعلم الالفقاريات.

A3 الشكل الظاهري والتراكيب الداخلية : يميز

والنسيجية في جسم الكائن الحي وعلى 

المراحل المختلفة لنمو وتطوره في الطوائ  

 المختلفة.
a3  يوضح العالقة بين البنية التر يبية للحيوان

الالفقاري و خصا ص الوسط المحيط الذي 

 تقطنه.  

A5:  يتعرف على خصائص المجتمعات المختلفة و

األنظمة البيئية المالئمة لحياة الكائنات الحية 

 وتأثرها بالبيئة المحيطة.

b
1
– 

 الحيوانات الالفقارية  يفسر العالقات القائمة بين

نتاج توضرري  بيئتها و بعضررها البعي بينها وبين

 .هذه العالقات

B1 يفسر العمليات الحيوية في الكائنات الحية :

 والظواهر الطبيعية ذات الصلة 
B2 يفسر الطرق المختلفة لحدوث األمراض :

وطرق مكافحتها وايجاد حلول للمشاكل 

 المتعلقة  
b

2 
- 

ذات العالقرررة تغيرات الوسررررررط المحيط  يحلرررل

 علميةالحيوانات الالفقارية مسرررتنداً على خلفية ب

 صحيحة.

 B5 : يستخدم مهارة التفكير الناقد واإلبداعي

لتنفيذ التجارب وحل المشاكل التي تواجهه 

 وتفسير الظواهر في البيئة المحيطة.

c
1
- 

يعرف الصررررررفررات المورفولوجيررة والتصررررررنيفيررة 

 لحيوانات الالفقارية معملياً.ل

C4 يتعرف على ال ا نات الحية المتعلقة  :
 بالتخصص ويصنيها متبعا المنهج العلمي



 

 

 

 

 

 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  

                                                                                                                                   

 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 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-      يستترض ا مفاهيم ا مفضيا ا ماستتيستت ا

 عيا مفال قيرييت.
الةةةمةةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة  -1

 التياعلية

والمناقشة الحوار -2  

 الةةةةةةمةةةةةةحةةةةةةا ةةةةةاة -3

العملية العروضو  

خارطة المياهيم -4  

  واجبات و تكالي 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 كوز 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي

c
2
- 

ف مفح ومنيت مفال قيريا من  صتتتتتت مع ت يستتتتتت   

ق  وثتب ئتتتيتاتتتي مفافريهتتتا    يستتتتتت تتت  مفاح   ي

 مفاضيوميت مفا تب ا باي

C5 يسجل ال ا نات الحية من بي اتها المختلية :
 ويوثق المعلومات المرتبطة بها

d
1
- 

 والمعمليررة يوظ  المهررارات و المعرفررة العلميررة

التفاعل في خالل دراسته لهذا العلم التي اكتسبها 

 كائنات البيئة المحيطة. االيجابي مع 

D1 يظهر اهتماما بالبي ة و تنوعها الحيوي و :
يساهم بياعلية في توعية وخدمة المجتمع 

 .وأهمية الحياظ على الصحة العامة
D2 يعمل باستقاللية أو ضمن فريق بحثي بيعالية :

الحديثة يستخدم المهارات و التقنيات و 
المرتبطة بالتخصص و يجيد  تابة التقارير 

 المهنية في مجال تخصصه
d

2
- 

يايرس مفروع ا    م راض  بيفح ومنيت مفال قيريا 

 يتأث  مي عيى مفب ئا يمفكيئ يت حوفاي.

D1 يظهر اهتماما بالبي ة و تنوعها الحيوي و :
يساهم بياعلية في توعية وخدمة المجتمع 

 الصحة العامة.وأهمية الحياظ على 

D2 : يعمل باستقاللية أو ضمن فريق بحثي بيعالية
يستخدم المهارات و التقنيات الحديثة و 

المرتبطة بالتخصص و يجيد  تابة التقارير 
 المهنية في مجال تخصصه

 
d
3
- 

يستتتترفلت مفرق  يت يمفب ممح مفحليلا مفارو  ت مفر  

 ت سخ يت ور من مهيم ا مذم مفضيا .  

D2 باستقاللية أو ضمن فريق بحثي بيعالية : يعمل
يستخدم المهارات و التقنيات الحديثة المرتبطة 
بالتخصص و يجيد  تابة التقارير المهنية في 

 مجال تخصصه

D5 يتواصل بيعالية ويجمع ويلخص المعلومات :
 من مصادرها المختلية الورقية واالل ترونية.
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a2-   يشتتتتتتتت   مفتتتفتتتوم  مفتتترصتتتتتتتت تتت تتتهتتت تتتا

يمفاور وفوج تتتا يمفر ي ب تتتا فيح ومنتتتيت 

مفال قيرييت بشتتك  يضكف  اا يمفايت بضيا 

 مفال قيرييت.

 المحاضرة التياعلية -1
 والمناقشة الحوار -2
 الذهني العصف -3
 المش الت حل -4
 والمهام المشروعات-5

 والت اليف
 الذاتي التعلم -6

  واجبات و تكالي 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

  استشارة الزميل في

التخصص في جوده 

 المقاالت.

-a3  يوضةةةةةح العالقة بين البنية التر يبية
للحيوان الالفقةةةاري و خصةةةةةةةةةا ص 

 الوسط المحيط الذي تقطنه.  

 المحاضرة التياعلية -1
 والمناقشة الحوار -2
 الذهني العصف -3
 المش الت حل -4
 والمهام المشروعات-5

 والت اليف
 الذاتي التعلم -6
 خارطة المياهيم -7

  واجبات و تكالي 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

  استشارة الزميل

في التخصص 

في جوده 

 المقاالت.

 

 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-   يهستتتتتت  مفضالقيت مفقيئاا ب ن  مفح ومنيت

مفال قيريا بضضتتتتتتاي مفبضه يب  اي يب ن 

 نريج مذه مفضالقيت. توض حب ئراي ي

 والمناقشة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المش الت حل -3

 والمهام المشروعات -4
 والت اليف

 الذاتي التعلم -5
التعاوني التعلم -6  

  واجبات و تكالي 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 كوز 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

 

b2-   يحي  تغ  مت مفوس  مفاح   ذمت مفضالقا

خيه ا بيفح ومنيت مفال قيريا مستتتر لمل عيى 

 عيا ا صح حا.

 والمناقشة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المش الت حل -3

 العروضو المحا اة -4
 العملية

 والمهام المشروعات -5
 والت اليف

 الذاتي التعلم -6
 التعاوني التعلم -7

 خارطة المفاهيم -8

  واجبات و تكالي 

 امتحان شفهي 

 والمناقشة

 كوز 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

 

 

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

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
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Professional and Practical Skills CILOs Teaching Strategies Assessment 

Strategies 

c1- مفصهيت مفاور وفوج ا يمفرص  ه ا  يض ف

ل.  فيح ومنيت مفال قيريا مضاي ي
العملي التطبيق -1  

 2- التعلم الذاتي 

  التعاوني التعلم -3
 بين الخبرات تبةةادل -4

 الزمالء

   امتحان شفهي 

 والمناقشة

    كوز 

    امتحان نصفي 

   يامتحان نهائ 

c2-    ف مفح ومنيت مفال قيريا  صتتتت مع تيستتتت

ها    يستتتتتت   مفاح    اي مفافري ئيت من ب 

 ييوثق مفاضيوميت مفا تب ا باي

العملي التطبيق -1  

 والمناقشة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المش الت حل -3

 الذاتي التعلم -5
 التعاوني التعلم -6

  عملي امتحان

 شفهيتطبيقي و

 والمناقشة

 كوز 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

  

 

     التدريس والتقويم: 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-  يوظ  المهارات و المعرفة العلمية والمعملية التي

اكتسبها خالل دراسته لهذا العلم في التفاعل 

 االيجابي مع  كائنات البيئة المحيطة.

 والمناقشة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المش الت حل -3

 الذاتي التعلم -4
 التعاوني التعلم -5

الزيارات الميدانية -6  

 المناقشة 

  تررررقررررويررررم االوراق

الفصرررلية المرتبطة 

 بالموضوع.

  ترررقرررويرررم نرررترررائرررج

 الزيارات الميدانية

 

d2-  يمارس التوعية في مجتمعه بالحيوانات الالفقارية

 وتأثيرها على البيئة والكائنات حولها.
 والمناقشة الحوار -1
 الذهني العصف -2
 المش الت حل -3

 الذاتي التعلم -4
 التعاوني التعلم -5

الزيارات الميدانية -6  

 المناقشة 

  تررررقررررويررررم االوراق

الفصرررلية المرتبطة 

 بالموضوع.

 

-d3  يستخدم التقنيات والبرامج الحديثة المتوفرة التي

 ترسخ وتطور من مفاهيم هذا العلم .  
 العروضو المحا اة -1

 العملية
 والمهام المشروعات-2

 والت اليف
 الذاتي التعلم -3

التعاوني التعلم -4  

    عروض ل قويم ا ت

 التقديمية

    ترررقرررويرررم نرررترررائررج

 الزيارات الميدانية

 

 

ii.  محتوى المقرروضوعات 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 

 (االوليالوحدة )

مقدمة تعرييية 

+  وتصنييية

 الخصا ص العامة

مقةةدمةةة عن الحيوانةةات الالفقةةاريةةة 

 تشمل: 

  في الممل ة  وضةةةةةةعها التصةةةةةةنييي

 الحيوانية.

  التقسةةةةيم العام للحيوانات الالفقارية

 مع توضيح مسببات التقسيم.

  بيولوجيةةةةة ذات ل ميةةةةاهيم ا ل اهم ا

االهميةةةة في تصةةةةةةةنيف وتقسةةةةةةةيم 

 -)التطبق بةةةالحيوانةةةات الالفقةةةاريةةةة

 . التماثل....(  -التعضي -السيلوم

  الخصةةةةةةةةةا ص العةةةامةةةة للحيوانةةةات

 . الالفقارية

1 2 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 

2 

 )الوحدة الثانية(
 نظا ر تحت ممل ة

 -Parazoaالبعديات 

 
شعبة االسينجيات  

Porifera 

  ممل ة الخصةةةةةةةا ص العامة لتحت

 Paraazoaنظا ر البعديات 

  )شةةةعبة لالسةةةيجيات )المسةةةاميات

Porifera : 

 :تشمل الخصا ص العامة و -1

  -الشةةةةة ل العام -سةةةةةبب التسةةةةةمية 

لل ةةةا ن  العةةةامةةةة البنيةةةة التر يبيةةةة

الصةةيات التر يبية  -وجدار الجسةةم

التخصص  -المميزة ألفراد الشعبة 

 -التمةةةاثةةةل -الهي ةةةل -والتعضةةةةةةةي

العمليات  -التجدد -الحر ة -الت اثر

 وخصا صها.الحيوية 

التقسررريم التصرررنيفي ومسرررببات  -2

وميزات  ةةةل مجموعةةةة  التقسرررررريم

 .تصنييية 

اهةةةم الةةةطةةةرز الةةةتةةةر ةةةيةةةبةةةيةةةةة  -3

لالسةةينجيات  وخصةةا ص  ل طراز 

مةةةع االمةةةثةةةلةةةةة الةةةمةةةوضةةةةةةةةةةحةةةةة 

(Leucosolenia- Grantia- 

(Spongilla 

 نشأة االسينج. -4

1.5 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 
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الحيوانةةات االسةةةةةةةينجيةةة بي ةةة  -5

 بوسطها المحيط. تهاعالقو

3 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

 لجوفمعوياتاشعبة  -1

Coelenterata  

 

  الخصةةةةةةةا ص العامة لتحت ممل ة

 Metazoa البعديات

  شةةةةةةةةةةعةةةبةةةةة الةةةجةةةوفةةةمةةةعةةةويةةةةات

Coelenterata: 

 : تشمل الخصائص العامة و -1

  -الشرررررركل العام -سرررررربب التسررررررمية

للكرررائن العرررامرررة البنيرررة التركيبيرررة 

الصرررفات التركيبية  -وجدار الجسرررم

التخصص  -المميزة ألفراد الشعبة 

 -التمررراثرررل -الهيكرررل -والتعضرررررري

كاثر يات  -التجدد-الحركة -الت العمل

ية وخصرررررررائصررررررهرا اطوار  -الحيو

  الحياة وميزاتها.

بي ةةة الجوفمعويةةات وعالقتهةةا  -3

 .بالوسط المحيط

التقسةةةيم التصةةةنييي ومسةةةببات  -4

وميزات  ةةةل مجموعةةةة  التقسةةةةةةةيم

 امثلةةةة تسةةةةةةةميةةةةمع  تصةةةةةةةنيييةةةة

 ات.للمجموع

 دراسةةةةةةةةة امثلةةة من المجةةاميع -5

المختلية توضةةةةةح اهم  التصةةةةةنييية

اطوار و  -)الش ل العام خصا صها

 .نشاطها الحيوي( -دورة حياتها

 ,Hydraاالمثلةةةة المةةةدروسةةةةةةةةةة: 

Obelia, Metridium 

1.5 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 

4 

الثالثة()الوحدة   

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة الديدان  -2

 )السيلومية( المسطحة

Platyhelminthes 

 

الخصةةةةةةةةا ص العةةامةةة للةةديةةدان  -1

 :تشملالمسطحة و 

  -الشرررررركل العام -سرررررربب التسررررررمية

مميزة ل بيرررة ا ي ترك ل  الصرررررررفرررات ا

 -ألفراد الشررررررعبرررة  والمتنوعرررة 

والصررررفات  التخصررررص والتعضرررري

 -المتقررردمرررة لعفراد عمرررا سرررررربق

 -التكرراثر -التجرردد-التمرراثررل -الهيكررل

 -العمليات الحيوية وخصرررررائصرررررها

 اطوار الحياة وميزاتها.

2 4 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 
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التقسةةةيم التصةةةنييي ومسةةةببات  -2

وميزات  ةةةل مجموعةةةة  التقسةةةةةةةيم

مع تسةةةةةةةميةةةة امثلةةةة  تصةةةةةةةنيييةةةة

 .للمجموعات

دراسةةةةةةةةة امثلةةة من المجةةاميع  -3

نيييةةةةة  الحرة  المختليةةةةةالتصةةةةةةة

توضةةةةةةح اهم صةةةةةةياتها  والطييلية

اطوار و دورة  -)الشةةةةةةة ةةةل العةةةام

عالقتها  -نشةةاطها الحيوي -حياتها

بةةالوسةةةةةةةط المحيط اذا  ةةانةةت حرة 

المعيشةةةةةةةةة او بةةالعةةا ةةل اذا  ةةانةةت 

 .(متطيلة

 Planariaاالمثلة المدروسةةةةة:  -

 )حرة المعيشة(.

Shistosoma and Taenia 

 )متطفلة(

6 

()الوحدة الثالثة  

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة الديدان  -3

االسطوانية )كاذبة 

 السيلوم(

Nemathelminthes 

 

 :تشملالخصا ص العامة و  -1

  -الشرررررركل العام -سرررررربب التسررررررمية

مميزة ل بيرررة ا ي ترك ل  الصرررررررفرررات ا

نوعرررة مت ل عبرررة  وا  -ألفراد الشررررررر

والصررررفات  التخصررررص والتعضرررري

 -المتقررردمرررة لعفراد عمرررا سرررررربق

العمليات  -التكاثر -التماثل -الهيكل

اطوار الحياة  -الحيوية وخصائصها

 وميزاتها.

التقسةةةيم التصةةةنييي ومسةةةببات  -2

 وميزات  ةةةل مجموعةةةة التقسةةةةةةةيم

مع تسةةةةةةةميةةةة امثلةةةة  تصةةةةةةةنيييةةةة

 .للمجموعات

 ,Ascaris)دراسرررررررررة امثلرررة  -3

Strongyloides)  :مررررن حرررريررررث

لعرررام اطوار و دورة  -الشررررررركرررل ا

عالقتها  -نشررراطها الحيوي -حياتها

 .بالوسط المحيط 

 

1.5 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 

7 

()الوحدة الثالثة  

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

 :تشملالخصا ص العامة و  -1

  -العامالشرررررركل  -سرررررربب التسررررررمية

 المميزة و  الصررررررفرررات التركيبيرررة

 -المميزة ألفراد الشررررعبة المتنوعة 

والصررررفات  التخصررررص والتعضرررري

 -المتقررردمرررة لعفراد عمرررا سرررررربق

1.5 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 
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ن شعبة الديدا -4

الحلقية )حقيقية 

 السيلوم(

Annelida 

 

العمليات  -التكاثر -التماثل -الهيكل

اطوار الحياة  -الحيوية وخصائصها

 وميزاتها.

التقسةةةيم التصةةةنييي ومسةةةببات  -2

 وميزات  ةةةل مجموعةةةة التقسةةةةةةةيم

ع تسةةةةةةةميةةةة امثلةةةة م تصةةةةةةةنيييةةةة

 .للمجموعات

 ,Allolobopheraدراسرررررررة  -3

Neries, Hirudo من  أمثلرررةكررر

  اهم يتوضررررو المجاميع المختلفة 

اطوار و  -صرررررفاتها )الشررررركل العام

 -نشررررررراطها الحيوي -دورة حياتها

 . (عالقتها بالوسط المحيط

8 

()الوحدة الثالثة  

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة مفصليات  -5

 االجل

Arthropoda 

 

 :تشملالخصا ص العامة و  -1

سرربب التسررمية وبيان تميزها كأكبر 

 -الشرررررركل العام  -مجموعة حيوانية

و  الصررررررفرررات التركيبيرررة المميزة

 -ألفررراد الشرررررررعرربرررة الررمررتررنرروعرررة 

والصررررفات  التخصررررص والتعضرررري

 -المتقررردمرررة لعفراد عمرررا سرررررربق

العمليات  -التكاثر -التماثل -الهيكل

اطوار الحياة  -الحيوية وخصائصها

الررتررنرروع الرركرربرريررر فرري  -ومرريررزاتررهرررا

 انواعها واشكالها.

ات المفصررررررليررات المتنوعررة بيئرر -2

التنوع الكبير في طبيعة العالقات و

 او وسطه ةالمفصلي اتبين الحيوان

 ةاألهميةةةة االقتصةةةةةةةةةاديةةة - المحيط

 للميصليات.

التصةةةةةنييي ومسةةةةةببات التقسةةةةةيم  -3

يم وميزات  ةةةةل مجموعةةةةة  التقسةةةةةةة

نيييةةةةة مع تسةةةةةةةميةةةةة امثلةةةةة  تصةةةةةةة

  .للمجموعات

  Prawnالجمبري دراسرررررررررة  -4

الشرررررركل لبيان  كمثال للمفصررررررليات

 ةعالقال -نشررررررراط الحيويال- -العام

 .بالوسط المحيط 

2 4 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 

9 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

 الرخوياتشعبة  -6

 الخصا ص العامة و تشمل: -1

 -الشررررركل العام  -سررررربب التسرررررمية

مميزة  ل بيرررة ا ي ترك ل الصرررررررفرررات ا

نوعرررة  مت ل عبرررة وا  -ألفراد الشررررررر

1.5 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 
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Mollusca والصررررفات  التخصررررص والتعضرررري

 -المتقررردمرررة لعفراد عمرررا سرررررربق

العمليات  -التكاثر -التماثل -الهيكل

اطوار الحياة  -الحيوية وخصائصها

الررتررنرروع الرركرربرريررر فرري  -ومرريررزاتررهرررا

 انواعها واشكالها.

المتنوعرررة  الرخويررراتبيئرررات  -2

والتنوع الكبير في طبيعة العالقات 

و وسررررررطرره  الرخويبين الحيوان 

 األهميرررة االقتصررررررررراديرررة- المحيط

 للرخويات.

التقسةةةيم التصةةةنييي ومسةةةببات  -3

مجموعرررة وميزات  ةةةل  التقسةةةةةةةيم

مع تسررررررميرررة امثلرررة  تصررررررنيفيرررة

  .للمجموعات

 مثال  Sepiaدراسةةةةةةةة الحبار  -4

- -لبيان الشةةةةةةة ل العام للرخويات

العالقة بالوسةةةةط  -النشةةةةاط الحيوي

 المحيط .

10 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 شعبة شوكيات الجلد -7

Echinodermata 

 

 الخصا ص العامة و تشمل: -1

 -الشرررررركل العام -سرررررربب التسررررررمية

مميزة  ل بيرررة ا ي ترك ل  الصرررررررفرررات ا

نوعرررة  مت ل عبرررة وا  -ألفراد الشررررررر

والصررررفات  التخصررررص والتعضرررري

 -المتقررردمرررة لعفراد عمرررا سرررررربق

العمليات  -التكاثر -التماثل -الهيكل

اطوار الحياة  -الحيوية وخصائصها

الررتررنرروع الرركرربرريررر فرري  -ومرريررزاتررهرررا

 انواعها واشكالها.

ائي مدراسرررة الجهاز الوعائي ال -2

 تركيبيا ووظيفياً.

والعالقة  شرررررروكيات الجلد ئةبي -3

 . المحيط بين الكائن والوسط

التقسررريم التصرررنيفي ومسرررببات  -4

التقسرررررريم وميزات كرررل مجموعرررة 

مع تسررررررميرررة امثلرررة  تصررررررنيفيرررة

  .للمجموعات

دراسةةةةةةةةةةةة نةةةةجةةةةم الةةةةبةةةةحةةةةر   -5

Astropecton  لشةةةةةةو يات  مثال

النشةةةاط - -لبيان الشةةة ل العام الجلد

 العالقة بالوسط المحيط . -الحيوي

1.5 3 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c2, 

d1, d2 
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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 

1 

  : Porifera شعبة اإلسينجيات

  المعروضة ووضعها التصنييي شرح توضيحي للعينات
مدعم  وخصةةةةةةةا صةةةةةةةها وميزاتها التر يبية والشةةةةةةة لية

 بالرسوم التوضيحية.
   العينةةةات: عينةةةات ألنواة ممثلةةةة للطرز المختليةةةة من

اسةةينج  -الجرانشةةيا -االسةةينجيات واهمها الليو وسةةولينا
 .........-الحمام

   عينات محيوظة  –مجسمات  –العينات بش ل: شرا ح- 
 عينات مجيية. 

1 2 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 

2 

  : Coelenterata شعبة الجوفمعويات
  شةةرح توضةةيحي للعينات المعروضةةة ووضةةعها التصةةنييي

مدعم بالرسوم  وخصا صها وميزاتها التر يبية والش لية

 التوضيحية.
  ( العينةةةات: عينةةةات ألنواة ممثلةةةة للطوا ف المختليةةةة

مثةةل  الم عبيةةات( -ال ةةاسةةةةةةةيةةات -الزهريةةات -الهيةةدريةةات

-المراجين -الميتريةةةديم -االوريليةةةا -االوبيليةةةا -الهيةةةدرا
........ 

  العينات بشةةةةة ل: شةةةةةرا ح لل ا ن  امل او الطور  امل او

ية عات عرضةةةةةةة طا مات -ق نات محيوظة في  -مجسةةةةةةة عي

 لوحات توضيحية. -اليورمالين او في قالب

2 4 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 

3 

 : Platyhelminthes شعبة الديدان المسطحة
  شةةرح توضةةيحي للعينات المعروضةةة ووضةةعها التصةةنييي

مدعم بالرسوم  وخصا صها وميزاتها التر يبية والش لية

 التوضيحية.
  :عينةةةةات ألنواة ممثلةةةةة للطوا ف المختليةةةةةالعينةةةةات 

 -الشةةةةةةةريطيةةات( مثةةل البالنةةاريةةا -المثقبةةات -المع رات)

 ...........-التينيا -الهيتروفس -الياشيوال -الشيستوسوما
  العينات بشةة ل: شةةرا ح لل ا ن  امل او اجزاء من الجسةةم

عينات  -مجسةةمات -او طور من اطوار الحياة او البيوض

اصةةةةةةةةداف بعض  - محيوظة في اليورمالين او في قالب

 لوحات توضيحية. -العينات الطييلية

2 4 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 

4 

 :Nemathelminthes شعبة الديدان االسطوانية

  شةةرح توضةةيحي للعينات المعروضةةة ووضةةعها التصةةنييي
مدعم بالرسوم  وخصا صها وميزاتها التر يبية والش لية

 التوضيحية.
 :مثل  عينات ألنواة ممثلة لعوا ل متطيلة مختلية العينات

 ............-الدبوسيةالدودة  -االن لستوما -االس ارس

1 2 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 
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  :شرا ح لل ا ن  امل او اجزاء من اوالعينات بش ل 

ة في اليورماين او عينات محيوظ -مجسمات -البيوض

 . وحات توضيحيةل -في قالب 

  1 االمتحان النصيي• 5

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 

6 

 :Annelidaشعبة الديدان الحلقية 
  شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها التصنييي

مدعم بالرسوم  وخصا صها وميزاتها التر يبية والش لية

 التوضيحية.

  للطوائ  المختلفة )عديدة العينات: عينات ألنواة ممثلة

 -العلقيات( مثل دودة االرض -قليلة االشواك -االشواك

 .......-العلق الطبي -النيرس

  :محيوظة في عينات  املة لل ا ن مجيية او العينات بش ل

ألجزاء معينة من ال ا ن او شرا ح  - اليورمالين او في قالب

 .لوحات توضيحية -مجسمات - قطاعات عرضية في ال ا ن

1 2 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1, 

d2 

7 

 :Arthropodaشعبة الميصليات 
  التصنييي شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها

وخصا صها وميزاتها التر يبية والش لية مدعم بالرسوم 

 التوضيحية.

  للطوائ  المختلفة )القشرياتالعينات: عينات ألنواة ممثلة- 

 -الجمبري -عديدة االرجل( مثل الدافانيا -الحشرات -العنكبيات

 ........... -الجراد -القراد -العقرب -السرطان

  :محيوظة في ل ا ن مجيية او عينات  املة لالعينات بش ل

ألجزاء معينة  لل ا ن  امل او شرا ح - اليورمالين او في قالب

 .لوحات توضيحية -مجسمات -من ال ا ن 

2 4 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 

8 

 :Molluscaشعبة الرخويات 
  شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها التصنييي

والش لية مدعم بالرسوم وخصا صها وميزاتها التر يبية 

 التوضيحية.

  العينات: عينات النواة ممثلة ألهم الطوا ف في الشعبة

عديدة  -ثنا ية المصراة -الرأسقدميات -)البطنقدميات

 –المحار  -الحبار  -االصداف( مثل القوقع الصحراوي

 ال يتون.......

  العينات بش ل: عينات لل ا ن  امل مجيية او محيوظة في

 .لوحات توضيحية -مجسمات -ناليورمالي

1 2 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 

9 

 :Echinodermataشعبة شو يات الجلد 
  شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها التصنييي

وخصا صها وميزاتها التر يبية والش لية مدعم بالرسوم 

 التوضيحية.

2 4 

a1, a2, 

a3, b1, 

c1, c2, 

d1, d2 
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 مياتالعينات: عينات ممثلة الهم الطوا ف في الشعبة )النج- 

خيار  -ثل نجم البحرمالخياريات(  -القنيذيات -الثعبانيات

 .....-ذ البحرقني -البحر

  العينات بش ل : عينات لل ا ن  امل مجيية او محيوظة في

 .لوحات توضيحية -مجسمات -اليورمالين

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 24 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التياعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المش الت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحا اة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والت اليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

iii. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكلي  /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكلي  
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المست 

 قة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ
Week Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

اوراق فصررررررليررة تهتم بربط الحيوانررات الالفقرراريررة  ببيئتهررا  1

 )نظري(
 W3, 11 5 فردي

a2, a3, 

b1, b2, 

d1, d2, 

d3  

تقديمي مقارن بين كائنات الفقارية يتم اخيارها في  عرض 2

 W15 5 جماعي حينها )نظري(

a1, a2, 

a3, b1, 

d3 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

iv. 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 
 )نظري( التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W3, 11, 

W15 
10 6.5% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2, d3 
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 W5 5 3.5% )نظري( Quiz (1) كوز 2
a1, a2, a3, b1, 

b2, c2, d1, d2 

3 
 )نظري( اختبار نص  الفصل

Midterm Exam(theoretical) 
W7 20 13% 

a1, a2, a3, b1, 

b2, c2, d1, d2 

 W12 5 3.5% )نظري( Quiz (2) كوز 4
a1, a2, a3, b1, 

b2, c2, d1, d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري( 

Final Exam (theoretical) 
 %40 60 االخير

a1, a2, a3, b1, 

b2, c2, d1, d2 

6 
 اختبار نص  الفصل )عملي(

Midterm Exam (practical) 
W7 15 10% 

a1, a2, b1, c1, 

c2, d1, d2 

 النشاط التكليفي )عملي( 7
نهاية 

الفصل 

 الدراسي
5 3.5% 

a2, c1, d1, d3 

8 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
 %20 30 االخير

a1, a2, b1, c1, 

c2, d1, d2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 يريبا مفا مجع فياق ر )مسا مفاؤفف، س ا مف ش ، مسا مفكريب، دمر مف ش ، بيل مف ش (.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
بشررراي حلمي ميخائيل  العاصررري يحيى السرررعيد  علي منى شررررقاوي  حسرررن تغريد محمد اسرررماعيل محمد   •

 (: اساسيات علم الحيوان. دار الفكر العربي. جمهورية مصر العربية.2002عبدالرحمن )

البنهاوي محمود احمد   دميان اميل شرررنودة   شرررلبي عبدالعظيم عبد, شرررلبي  رشررردي محمد امين  سرررعود •

 (: علم الحيوان. دار المعارف. جمهورية مصر العربية.1993فتحي عبدالفتاا. )

 :Essential References المراجع المساندة .2
 ( دار المعارف. 1994الحسيني احمد حماد  دميان اميل شنودة .)(: بيولوجية الحيوان العملي )الجزء الثاني

 جمهورية مصر العربية

 Vidyarthi, R. D. (1984): Zoology. S. CHAND & COMPANY LTD. New Delhi• 

 ( مفدمة في علم الطفيليات. الطبعة االولى. الجمهورية اليمنية.2002ناشر عبدالكريم عبدالمحمود :) 

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

 https://www.microscopemaster.com/nematodes.html 

 https://microbiologynotes.com/general-characteristics-and-classification-of-

arthropoda/ 

 https://microbenotes.com/phylum-mollusca/ 

 

v. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوة للوا ح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة 

 : Class Attendanceسياسة حضور اليعاليات التعليمية  1

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

 اقرار الحرمان من مجلس القسم.% ويتم 25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

https://www.microscopemaster.com/nematodes.html
https://microbiologynotes.com/general-characteristics-and-classification-of-arthropoda/
https://microbiologynotes.com/general-characteristics-and-classification-of-arthropoda/
https://microbenotes.com/phylum-mollusca/
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ذا تأخر ت، وللطالب حضةةور المحاضةةرة تذا تأخر لمدة ربع سةةاعة لثالث مرات في اليصةةل الدراسةةي يسةةمح -

 محاضرة.ال دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شيويا من أستاذ المقرريادة ز

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النها ي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النها ي تطبق اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان في ال لية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضةةةةةوابط تنييذ الت لييات و نوة التعيينات في بداية اليصةةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةةليمهايحدد أسةةةةةتاذ المقرر  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة الت ليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم الت لييات  -

 

 

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

 الفقــاريـــات :خطة مقرر

 

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

the Course 

 االسم
Name 

د. ابتسام  -د. بشرى يحيى الخطيب

 د. ندى الهمداني -شمسان

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهات 
Location &Telephone 

No.  
 ص ضيءجيمضا  -يي ا مفضيوت

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

Alkhateeb.bushra@gmai

 l.com 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 المقرراسم   .1
Course Title 

 الفقــاريـــات

 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 

 الدراسيالمستوى والفصل   .4
Study Level and Semester الفصل الثالث )الترم الثاني( -المستوى الثاني  

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

 (2بيولوجي 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 

 بكالوريوس علم النبات والكيمياء -علم االحياء سبكالوريو
 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي/ انجليزي

 قاعات الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر  .9

mailto:Alkhateeb.bushra@gmail.com
mailto:Alkhateeb.bushra@gmail.com
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Location of teaching the course 

10.    

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

, حيث لالفقارياتاعطاء الطالب المعلومات والمعارف األسةةةةةةةاسةةةةةةةية في علم ا  الى المقرر هذا يهدف

المختلية والحيوية بمجاميعها وخصةةةةةا صةةةةةها التصةةةةةنييية والتر يبية  الحيوانات الالفقارية  يتناول دراسةةةةةة

و ذا يهتم المقرر بإعطاء نبذة عن دورات الحياة ألمثلة من  ,وبي اتها المتنوعة والمختلية تبعاُ للمجموعة

لل ا نات الالفقارية . يهتم هذا المقرر ايضةةةا  بالدراسةةةة المعملية الحيوانات الالفقارية  وتياعلها مع وسةةةطها

 .بش ل م مل وداعم للمعلومات النظرية

 

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

 : أن على قادرا الطالب ي ون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 - يستعرض المفاهيم و المعارف العلمية األساسية في علم الالفقاريات .  

a2 -   للحيوانات الالفقاريات بشكل يعكس التصنييية والمورفولوجية والتر يبية و الحيوية يشرا الخوا

 . الالفقاريات علمفهم وإلمام ب

-a3   .يوضح العالقة بين البنية التر يبية للحيوان الالفقاري و خصا ص الوسط المحيط الذي تقطنه 

b1-  نتاج توضررري  بيئتها وبعضرررها البعي وبينها وبين  الحيوانات الالفقارية  يفسرررر العالقات القائمة بين

 .العالقاتهذه 

b2 - صحيحة. علميةالحيوانات الالفقارية مستنداً على خلفية ذات العالقة بتغيرات الوسط المحيط  يحلل 

c1 -  لحيوانات الالفقارية معملياً.ليعرف الصفات المورفولوجية والتصنيفية 

c2 -  المعلومات  قيوثت في وسررررطه المحيط الحيوانات الالفقارية من بيئاتها المختلفةمع تصررررني  يسررررجل

 . المرتبطة بها

d1 - التفاعل في خالل دراسررررررته لهذا العلم التي اكتسرررررربها  والمعملية يوظ  المهارات و المعرفة العلمية

 كائنات البيئة المحيطة. االيجابي مع 

d2-  الحيوانات الالفقارية وتأثيرها على البي ة وال ا نات حولها.بيمارس التوعية في مجتمعه 

d2-  يستخدم التقنيات والبرامج الحديثة المتوفرة التي ترسخ وتطور من مياهيم هذا العلم 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 
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1 

 (الوحدة االولي)

مقدمة تعرييية 
+  وتصنييية

 الخصا ص العامة

 مقدمة عن الحيوانات الالفقارية تشمل: 

  في الممل ة الحيوانية. وضعها التصنييي 

 بات التقسةةيم العام للحيوانات الالفقارية مع توضةةيح مسةةب

 التقسيم.

  اهم الميةةةاهيم البيولوجيةةةة ذات االهميةةةة في تصةةةةةةةنيف

 -السةةةةةةةيلوم -وتقسةةةةةةةيم بةالحيوانةات الالفقةاريةة )التطبق

 . التماثل....(  -التعضي

 الخصا ص العامة للحيوانات الالفقارية . 

W1 2 

2 

 )الوحدة الثانية(
 نظا ر تحت ممل ة
 -Parazoaالبعديات 

 

شعبة االسفنجيات  

Porifera 

  ممل ةةة نظةةا ر البعةةديةةات الخصةةةةةةةةا ص العةةامةةة لتحةةت

Paraazoa 

  )شعبة لالسيجيات )المسامياتPorifera : 

 :تشمل الخصا ص العامة و -1

سمية  ش ل العام -سبب الت  العامة البنية التر يبية  -ال

الصةةةةةةةيات التر يبية المميزة  -لل ا ن وجدار الجسةةةةةةةم

 -الهي ل -التخصةةةةةةةص والتعضةةةةةةةي -ألفراد الشةةةةةةةعبة 

ثل ما يات الحيوية  -التجدد -الحر ة -الت اثر -الت العمل

 وخصا صها.

وميزات  ل  التقسرريم التصررنيفي ومسررببات التقسرريم -2

 مجموعة تصنييية 

اهم الطرز التر يبية لالسةةةينجيات  وخصةةةا ص  ل  -3

 -Leucosoleniaطراز مع االمثلةةةة الموضةةةةةةةحةةةة )

Grantia- (Spongilla 

 نشأة االسينج. -4

بوسةةةةةةةطها  تهاعالقوالحيوانات االسةةةةةةةينجية بي ة  -5

 المحيط.

W2 

+ 

1/2 

W3 

3 

3 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة  -1

 لجوفمعوياتا

Coelenterata  

 

 الخصا ص العامة لتحت ممل ة البعديات Metazoa 

  شعبة الجوفمعوياتCoelenterata: 

 : تشمل الخصائص العامة و -1

العامة البنية التركيبية   -الشرركل العام -سرربب التسررمية

الصررررررفات التركيبية المميزة  -للكائن وجدار الجسررررررم

 -التماثل -الهيكل -التخصص والتعضي -ألفراد الشعبة 

تكررراثر ل تجررردد -ا ل عمليرررات الحيويرررة  -الحركرررة -ا ال

  اطوار الحياة وميزاتها. -وخصائصها

 .بي ة الجوفمعويات وعالقتها بالوسط المحيط -3

وميزات  ل  التقسةةيم التصةةنييي ومسةةببات التقسةةيم -4

 ات.للمجموع امثلة تسميةمع  تصنيييةمجموعة 

المختلية  التصةةةةةنييية دراسةةةةةة امثلة من المجاميع -5

اطوار و دورة  -)الشةة ل العام خصةةا صةةهاتوضةةح اهم 

 .نشاطها الحيوي( -حياتها

 Hydra, Obelia, Metridiumاالمثلة المدروسة: 

1/2 

W3 

+ 
W4 

3 
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4 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة الديدان  -2

 المسطحة

 )السيلومية(

Platyhelminthes 

 

 :تشمللخصا ص العامة للديدان المسطحة و ا -1

الصرررررفات التركيبية   -الشررررركل العام -سررررربب التسرررررمية

التخصررررررص  -ألفراد الشررررررعبررة  والمتنوعررة  المميزة

 -والصررررررفات المتقدمة لعفراد عما سرررررربق والتعضرررررري

العمليرات الحيويرة  -التجردد -التكراثر -التمراثرل -الهيكرل

 اطوار الحياة وميزاتها. -وخصائصها

وميزات  ل  التقسةةيم التصةةنييي ومسةةببات التقسةةيم -2

 .مع تسمية امثلة للمجموعات تصنيييةمجموعة 

 المختليةالتصةةةةةنييية دراسةةةةةة امثلة من المجاميع  -3

 -توضةةةح اهم صةةةياتها )الشةةة ل العام الحرة والطييلية

ها ها  -نشةةةةةةةةاطها الحيوي -اطوار و دورة حيات عالقت

بالوسةةط المحيط اذا  انت حرة المعيشةةة او بالعا ل اذا 

 .( انت متطيلة

 )حرة المعيشة(. Planariaاالمثلة المدروسة:  -

 Shistosoma and Taenia )متطفلة( 

W5 

+ 

W6 
4 

5    النصيياالمتحان W7  

6 

()الوحدة الثالثة  

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة الديدان  -3

االسطوانية )كاذبة 

 السيلوم(
Nemathelminthes 

 

 :تشملالخصا ص العامة و  -1

الصرررررفات التركيبية   -الشررررركل العام -سررررربب التسرررررمية

التخصررررررص  -ألفراد الشررررررعبرررة  والمتنوعرررة المميزة

 -والصررررررفات المتقدمة لعفراد عما سرررررربق والتعضرررررري

العمليرررات الحيويرررة  -التكررراثر -التمررراثرررل -الهيكرررل

 اطوار الحياة وميزاتها. -وخصائصها

وميزات  ل  التقسةةيم التصةةنييي ومسةةببات التقسةةيم -2

 .مع تسمية امثلة للمجموعات تصنييية مجموعة

( من Ascaris, Strongyloides)دراسررة امثلة   -3

نشررررراطها  -اطوار و دورة حياتها -الشررررركل العامحيث: 

 .عالقتها بالوسط المحيط  -الحيوي

 

W8  

+  

1/2 

W9 

3 

7 

()الوحدة الثالثة  

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة الديدان  -4

الحلقية )حقيقية 

 السيلوم(

Annelida 
 

 :تشملالخصا ص العامة و  -1

 التركيبيةالصرررررفات   -الشررررركل العام -سررررربب التسرررررمية

 -المميزة ألفراد الشررررررعبرررة المتنوعرررة  المميزة و 

والصرررفات المتقدمة لعفراد عما  التخصرررص والتعضررري

كل -سرررررربق ثل -الهي ما كاثر -الت يات الحيوية  -الت العمل

 اطوار الحياة وميزاتها. -وخصائصها

وميزات  ل  التقسةةيم التصةةنييي ومسةةببات التقسةةيم -2

 .للمجموعاتمع تسمية امثلة  تصنييية مجموعة

 Allolobophera, Neries, Hirudoدراسررررررة  -3

  اهم صرررفاتها يتوضرررو من المجاميع المختلفة  أمثلةك

 -نشاطها الحيوي -اطوار و دورة حياتها -)الشكل العام

 . (عالقتها بالوسط المحيط

1/2 

W9 

+ 

W10 

3 
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9 

()الوحدة الثالثة  

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

شعبة مفصليات  -5

 االجل

Arthropoda 

 

 :تشملالخصا ص العامة و  -1

 -سرربب التسررمية وبيان تميزها كأكبر مجموعة حيوانية

و المتنوعة  الصرررفات التركيبية المميزة -الشررركل العام 

والصرررررفات  التخصرررررص والتعضررررري -ألفراد الشرررررعبة 

 -التكاثر -التماثل -الهيكل -المتقدمة لعفراد عما سرررربق

اطوار الحيرراة  -العمليررات الحيويررة وخصررررررررائصررررررهررا

 التنوع الكبير في انواعها واشكالها. -وميزاتها

التنوع الكبير في وات المفصررررررليررات المتنوعررة بيئرر -2

 او وسرررررطه ةالمفصرررررلي اتطبيعة العالقات بين الحيوان

 للميصليات. ةاألهمية االقتصادي - المحيط

وميزات  ل  التقسةةةةيم التصةةةةنييي ومسةةةةببات التقسةةةةيم -3

  .تسمية امثلة للمجموعاتمع  تصنيييةمجموعة 

لبيان  كمثال للمفصليات  Prawnالجمبري دراسة  -4

بالوسط المحيط  ةعالقال -نشاط الحيويال- -الشكل العام

. 

W11 

+ 

W12 
4 

10 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

 

 الرخوياتشعبة  -6

Mollusca 

 الخصا ص العامة و تشمل: -1

الصرررررفات التركيبية  -الشررررركل العام  -سررررربب التسرررررمية

التخصررررررص  -ألفراد الشررررررعبرررة والمتنوعرررة المميزة 

 -والصررررررفات المتقدمة لعفراد عما سرررررربق والتعضرررررري

العمليرررات الحيويرررة  -التكررراثر -التمررراثرررل -الهيكرررل

التنوع الكبير  -اطوار الحياة وميزاتها -وخصررررائصررررها

 في انواعها واشكالها.

نوع الكبير في المتنوعرررة والت الرخويررراتبيئرررات  -2

 و وسطه المحيط الرخويطبيعة العالقات بين الحيوان 

 للرخويات. األهمية االقتصادية-

وميزات  ل  التقسةةيم التصةةنييي ومسةةببات التقسةةيم -3

  .مع تسمية امثلة للمجموعات مجموعة تصنيفية

لبيةان  للرخويات مثةال  Sepiaدراسةةةةةةةةة الحبةار  -4

العالقة بالوسةةةةةةط  -النشةةةةةةاط الحيوي- -الشةةةةةة ل العام
 المحيط .

W13 

+ 

1/2 

W14 

3 

11 

 )الوحدة الثالثة(

تحت مملكة البعديات 

Metazoa 

شعبة شوكيات  -7

 الجلد

Echinodermata 

 

 الخصا ص العامة و تشمل: -1

الصرررررفات التركيبية   -الشررررركل العام -سررررربب التسرررررمية

التخصررررررص  -الشررررررعبررة ألفراد والمتنوعررة  المميزة 

 -والصررررررفات المتقدمة لعفراد عما سرررررربق والتعضرررررري

العمليرررات الحيويرررة  -التكررراثر -التمررراثرررل -الهيكرررل

التنوع الكبير  -اطوار الحياة وميزاتها -وخصررررائصررررها

 في انواعها واشكالها.

 دراسة الجهاز الوعائي الوائي تركيبيا ووظيفياً. -2

 الكائن والوسررررطوالعالقة بين  شرررروكيات الجلد ئةبي -3

 . المحيط

1/2 

W14 

+ 

W15 

3 
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التقسرريم التصررنيفي ومسررببات التقسرريم وميزات كل  -5

  .مع تسمية امثلة للمجموعات مجموعة تصنيفية

 مثةةةةال  Astropectonدراسةةةةةةةةةةة نجم البحر   -6

 -النشةةاط الحيوي- -لبيان الشةة ل العام لشةةو يات الجلد
 العالقة بالوسط المحيط .

  W16 (نظري) اليصل نهاية اختبار 16

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

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

 الرقم
Order 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

  : Porifera شعبة اإلسينجيات

  شةةةرح توضةةةيحي للعينات المعروضةةةة ووضةةةعها التصةةةنييي وخصةةةا صةةةها
 مدعم بالرسوم التوضيحية. وميزاتها التر يبية والش لية

   ية من االسةةةةةةةينجيات واهمها لة للطرز المختل نات ألنواة ممث نات: عي العي
 .........-اسينج الحمام -الجرانشيا -الليو وسولينا

   عينات مجيية. -عينات محيوظة  –مجسمات  –العينات بش ل: شرا ح 

 

 

W1 

 

 

2 

2 

  : Coelenterata شعبة الجوفمعويات
  التصةةةنييي وخصةةةا صةةةها شةةةرح توضةةةيحي للعينات المعروضةةةة ووضةةةعها

 مدعم بالرسوم التوضيحية. وميزاتها التر يبية والش لية
 لة للطوا ف المختلية ) الهيدريات  -الزهريات -العينات: عينات ألنواة ممث

 -الميتريةةديم -االوريليةةا -االوبيليةةا -مثةةل الهيةةدرا الم عبيةةات( -ال ةةاسةةةةةةةيةةات

 ........-المراجين
  او الطور  امل او قطاعات عرضةةةةيةالعينات بشةةةة ل: شةةةةرا ح لل ا ن  امل- 

 عينات -مجسمات

 

 

W2+ 

W3 

 

 

4 

3 

 : Platyhelminthes شعبة الديدان المسطحة
  شةةةرح توضةةةيحي للعينات المعروضةةةة ووضةةةعها التصةةةنييي وخصةةةا صةةةها

 مدعم بالرسوم التوضيحية. وميزاتها التر يبية والش لية
  :المثقبةةات -المع رات) عينةةات ألنواة ممثلةةة للطوا ف المختليةةةالعينةةات- 

-التينيا -الهيتروفس -الياشيوال -الشيستوسوما -الشريطيات( مثل البالناريا
........... 

  شرا ح لل ا ن  امل او اجزاء من الجسم او طور من اطوار ش ل:  العينات ب

 - عينات محيوظة في اليورمالين او في قالب -مجسمات -الحياة او البيوض
 لوحات توضيحية. -يليةاصداف بعض العينات الطي

 

 

 

 

W4+ 

W5 

 

 

 

 

4 

4 

 :Nemathelminthes شعبة الديدان االسطوانية

  شةةةرح توضةةةيحي للعينات المعروضةةةة ووضةةةعها التصةةةنييي وخصةةةا صةةةها
 مدعم بالرسوم التوضيحية. وميزاتها التر يبية والش لية

 :مثل االس ارس عينات ألنواة ممثلة لعوا ل متطيلة مختلية العينات- 
 ............-الدودة الدبوسية -االن لستوما

  :مجسةةةمات -شةةةرا ح لل ا ن  امل او اجزاء من او البيوضالعينات بشةةة ل- 

 . لوحات توضيحية -عينات محيوظة في اليورماين او في قالب 

 

 

 

W6 

 

 

 

2 

5  اليصل نصف اختبار  (Midterm Exam) W7  

6 

 :Annelidaشعبة الديدان الحلقية  •
 للعينات المعروضة ووضعها التصنييي وخصا صها وميزاتها  شرح توضيحي

 مدعم بالرسوم التوضيحية. التر يبية والش لية
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  اكقليلة االشو -للطوائ  المختلفة )عديدة االشواكالعينات: عينات ألنواة ممثلة- 

 .......-لعلق الطبيا -لنيرسا -العلقيات( مثل دودة االرض

  :محيوظة في اليورمالين او في قالبن مجيية او عينات  املة لل ا العينات بش ل 

 -مجسمات - او قطاعات عرضية في ال ا ن ألجزاء معينة من ال ا نشرا ح  -

 .لوحات توضيحية

 

W8 

 

2 

7 

 :Arthropodaشعبة الميصليات 
  شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها التصنييي وخصا صها وميزاتها

 بالرسوم التوضيحية.التر يبية والش لية مدعم 

  الحشرات -العنكبيات -للطوائ  المختلفة )القشرياتالعينات: عينات ألنواة ممثلة- 

 -الجراد -القراد -العقرب -السرطان -الجمبري -عديدة االرجل( مثل الدافانيا

........... 

  :محيوظة في اليورمالين او في قالبعينات  املة لل ا ن مجيية او العينات بش ل 

 .لوحات توضيحية -مجسمات - ألجزاء معينة من ال ا ن لل ا ن  امل او ا حشر -

W9+ 

W10 

 

 

 

4 

8 

 :Molluscaالرخويات شعبة 
  شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها التصنييي وخصا صها وميزاتها

 التر يبية والش لية مدعم بالرسوم التوضيحية.

 العينات: عينات النواة ممثلة ألهم الطوا ف في الشعبة )البطنقدميات- 

 -الحبار  -عديدة االصداف( مثل القوقع الصحراوي -ثنا ية المصراة -الرأسقدميات

 ال يتون....... –المحار 

 مجسمات -العينات بش ل: عينات لل ا ن  امل مجيية او محيوظة في اليورمالين- 

 .لوحات توضيحية

 

 

 

W11 

 

 

 

2 

9 

 :Echinodermataشعبة شو يات الجلد 
  شرح توضيحي للعينات المعروضة ووضعها التصنييي وخصا صها وميزاتها

 التر يبية والش لية مدعم بالرسوم التوضيحية.

 الثعبانيات -العينات: عينات ممثلة الهم الطوا ف في الشعبة )النجميات-  

 ........-قنيذ البحر -البحرخيار  -الخياريات( مثل نجم البحر -القنيذيات

  : مجسمات -عينات لل ا ن  امل مجيية او محيوظة في اليورمالينالعينات بش ل- 

 .لوحات توضيحية

 

 

 

W12 

 

 

 

2 

10  مراجعة W13 2 

11  ( عملي) اليصل نهاية اختبار Final Exam W14  

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التياعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المش الت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحا اة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والت اليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -
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  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكلي 
Assignments 

نوع 

التكلي  
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 W3, 11 5 فردي اوراق فصلية تهتم بربط الحيوانات الالفقارية  ببيئتها )نظري( 1

 W15 5 جماعي عرض تقديمي مقارن بين كائنات الفقارية يتم اخيارها في حينها )نظري( 2

3     

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii .التعلم مويتق Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 

 ةدرجة النهائيال
Proportion of Final 

Assessment 

1 
 )نظري( التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W3, 11, 

W15 
10 6.5% 

 W5 5 3.5% )نظري( Quiz (1) كوز 2

3 
 )نظري( اختبار نص  الفصل

Midterm Exam(theoretical) 
W7 20 13% 

 W12 5 3.5% )نظري( Quiz (2) كوز 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري( 

Final Exam (theoretical) 
 %40 60 االخير

6 
 الفصل )عملي(اختبار نص  

Midterm Exam (practical) 
W7 15 10% 

 النشاط التكليفي )عملي( 7
نهاية 

الفصل 

 الدراسي
5 3.5% 

8 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
 %20 30 االخير

 Total  100 150 اإلجمالي% 

 

. viiiمصادر التعلم Learning Resources  : المؤل ، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد )اسم

 النشر(.
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
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محمد اسرررماعيل محمد  بشررراي حلمي ميخائيل  العاصررري يحيى السرررعيد  علي منى شررررقاوي  حسرررن تغريد  •

 العربي. جمهورية مصر العربية.(: اساسيات علم الحيوان. دار الفكر 2002عبدالرحمن )

البنهاوي محمود احمد   دميان اميل شرررنودة   شرررلبي عبدالعظيم عبد, شرررلبي  رشررردي محمد امين  سرررعود •

 (: علم الحيوان. دار المعارف. جمهورية مصر العربية.1993فتحي عبدالفتاا. )

 :Essential References المراجع المساندة .5
   (: بيولوجية الحيوان العملي )الجزء الثاني(. دار المعارف. 1994دميان اميل شنودة )الحسيني احمد حماد

 جمهورية مصر العربية

 Vidyarthi, R. D. (1984): Zoology. S. CHAND & COMPANY LTD. New Delhi• 

اليمنية.(: مفدمة في علم الطفيليات. الطبعة االولى. الجمهورية 2002ناشر عبدالكريم عبدالمحمود )  

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 https://www.microscopemaster.com/nematodes.html 

 https://microbiologynotes.com/general-characteristics-and-classification-of-

arthropoda/ 

 https://microbenotes.com/phylum-mollusca/ 

ix.   المتبعة في المقررالضوابط والسياسات Course Policies 
 بعد الرجوة للوا ح الجامعة يتم  تابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور اليعاليات التعليمية  1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضةةور المحاضةةرة تذا تأخر لمدة ربع سةةاعة لثالث مرات في اليصةةل الدراسةةي يسةةمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، يحذر شيويا من أستاذ المقررعن ثالث مرات يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النها ي تذا تأخر مقدار ) -
 بنظام االمتحان في ال لية.تذا تغيب الطالب عن االمتحان النها ي تطبق اللوا ح الخاصة  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضةةةةةوابط تنييذ الت لييات و يحدد أسةةةةةتاذ المقرر نوة التعيينات في بداية اليصةةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةةليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة الت ليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم الت لييات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصيي أو النها ي تطبق -
 في الت لييات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للت ليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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