
 نموذج وصف المقرر

 

 :  علم الطحالب وصف المقرر

 

 كهُخ انؼهىو نهجُبد –خبيؼخ ثغذاد  انًؤصضخ انزؼهًُُخ -1

 ػهىو انسُبح انمضى اندبيؼٍ / انًزكز -2

 BFI 207/  علم الطحالب  اصى / ريز انًمزر -3

 ػهى االزُبء انؼبو انجزايح انزٍ َذخم فُهب -4

 زضىر فمظ نكم انسبالد والَىخذ دراصخ ػٍ ثؼذ فٍ انكهُخ أشكبل انسضىر انًزبزخ -5

 انضُخ انثبَُخ / انفصم االول انفصم / انضُخ -6

 صبػخ ػًهٍ( 36صبػخ َظزٌ و36صبػخ ) 66 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  -7

 2616 -2-15 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9

 يهدف املقرر اىل تعريف الطالب بعلم الطحالب وامهيتها يف البيئة واالقتصادية والصحية واحلفاظ على البيئة.
 

 املختلفة للطحالب بعد التعرف على خمتلف اجملاميع الطحلبية الرئيسةيطلع الطالب على مورفولوجيا االشكال 
 

 كيفية متيز ىذه االنواع حقليا وخمتربيا والتعرف على خصائصئها الكيميائية والتشرحيية

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 يخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -16

 هذاف انًؼزفُخاال -أ
 رشخُص انطسبنت  -1أ

 رصُُفهب -2أ

 طزق خًؼهب  -3أ
 رطىرهب وػاللزهب ثبنًدبيُغ االزُبئُخ االخزي -4أ
 اهًُزهب انجُئخ وااللزصبدَخ  -5أ
   -6أ

 هذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيحاال  -ة 

 اصزخذاو انصفبد انًظهزَخ نزشخُص انطسبنت – 1ة

 اصزخذاو يفبرُر رصُُفُخ نهىصىل انً رصُُف َىع يؼٍُ – 2ة

 انخبصخ ثدًؼهب ورسضُز انشزائر انزخبخُخ نفسصهب اصزخذاو االدواد – 3ة

  انًمبرَخ ثٍُ انًدبيُغ انًخزهفخ يٍ زُث انًسزىي انخهىٌ واندزَئُخ   -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

  اطالع انطبنجبد كُفُخ اصزخذاو انًصبدر فٍ انًكزجخ 
 االنكززوٍَ نكىرس اػطبء يسبضزاد ارشبدَخ يطجىػخ يثجزخ فُهب يُهبج انكىرس وانجزَذ 
  اصزخذاوData project نزىضُر انًسبضزح 
  انًسبورح اثُبء انزذرَش واػطبء اصئهخ فكزَخ لضى يُه َزى االخبثخ ػهُهب فٍ انًسبضزح وانمضى

 االخز َطهت يٍ انطبنت ارصبنهب ػجز انجزَذ االنكززوٍَ نكىرس
 هً ثؼض االصئهخ انًطزوزخ خالل اػطبء فزصخ خالل ثؼض انذروس االَزمبل انً انًكزجخ نالخبثخ ػ

 انذرس

 

 طزائك انزمُُى      

 

   ( االخزجبراد انمصُزحQuizاصجىػُخ وازُبَب شهزَخ ) 
 يزبثؼخ االخىثخ انًزصهخ ػهً انجزَذ االنكززوٍَ ويُبلشزهب يغ انطبنجبد 
 : ٍرمضُى درخبد انزمذَزاد انخبصخ ثبنفصم كًبَه 

 % 6%  االخزجبراد انمصُزح , انزمبرَز 4% انؼًهٍ, 16% االيزسبٌ انزسزَزٌ, 36               

 

 
 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

اػطبء اصئهخ فكزَخ َؼزًذ ػهً انًؼهىيبد االصبصُخ نهؼهى وَززن يدبل نهطبنت انزفكُز واالصزفضبر  -1ج

 يٍ ثمُخ االصبرذح

 يُبلشخ كُفُخ االصزفبدح يٍ انًؼهىيبد انًذكىرح فٍ انًسبضزاد نههزطىَز  -2ج

 اػطبء انفزصخ ورشدُغ انطبنت ػهً انًسبورح نهًؼهىيبد انًؼطبح نه  -3ج

 االصزفضبر ػٍ وخىد انًؼهىيبد انًزىفزح فٍ انًسبضزاد  فٍ يسُظ انطبنت وكُفُخ االصزفبدح يُه  -4ج

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

انًسبونخ ورزن انًدبل فٍ انًسبضزح الصزُجبط انسهىل نًب رطزذ يٍ اصئهخ واَدبد فضسخ نهًُبلشخ ثٍُ 

 انطالة. وارجبع انًسبورح كبصبس الػطبء انًسبضزح.

 

 طزائك انزمُُى    

 

  رىرَغ انذرخبد انخبصخ ثبنزمُُى ثٍُ االيزسبَبد انزسزَزَخ انشهزَخ وانُىيُخ نهًبدح انُظزَخ

 وانؼًهُخ
 يضبهًخ انطبنت فٍ زم االصئهخ 

 ٍااليزسبٌ انُهبئ 

 
انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ انزبهُهُخ انًهبراد  انؼبيخ و -د 

.) 

 رؼهُى اصزُجبط  االخىثخ ػٍ طزَك انزفكُز وانمزاءح    -1د

 رؼهى كُفُخ ارصبل االخىثخ ػجز انجزَذ االنكززوٍَ  -2د

 اػطبء ثمخ نهطبنت فٍ انًُبلشخ واالصزُزبج  -3د

 انزُجُه ػهً االخطبء فٍ انزشخُص خالل انؼًهٍ وكُفُخ انزغهت ػهً انًشبكم ثشكم ػًهٍ   -4د



 ثُُخ انًمزر -11

 األصجىع
انضبػب

 د
 يخزخبد انزؼهى انًطهىثخ

انًضبق أو اصى انىزذح / 

 انًىضىع
طزَمخ 

 انزؼهُى
طزَمخ 

 انزمُُى

1 4 
انزؼزف ػهً يدًىػخ 

انطسبنت ويىلؼهب ثٍُ 

 االزُبء

 يمذيخ فٍ ػهى انطسبنت

 How to collectانؼًهٍ:
algae (tools for 

collection) 

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

2 4 
انزًُز ثٍُ خصبئص 

انمزَجخ نهطسبنت انًدبيُغ 

 ورًُزهب

كُف َزى خًغ انطسبنت 

 واصش رشخُصهب

 Cyanophytaانؼًهٍ: 

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

3 4 
خصبئص انكبئُبد انذلُمخ 

 انخهىَخ 
 انطسبنت انجذائُخ

 Cyanophyta انؼًهٍ:

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

4 4 
يؼزفخ رىاخذهب وطزق 

انزكبثز االشكبل انًزفىنىخُخ 

 نهب

انًزارت انزصُُفُخ نهطسبنت 

 انجذائُخ

 Chlorophytaانؼًهٍ: 

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

5 4 
خصبئص انطسبنت زمُمخ 

 انُىاح يزوفىنىخُب وخهىَب
 انطسبنت زمُمخ انُىاح

 Chlorophytaانؼًهٍ: 

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

6 4 
يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انخضز

 انطسبنت انخضز

 انؼًهٍ: ايزسبٌ ػًهٍ

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

 االيزسبٌ االول 4 7
 Samplingانؼًهٍ: 

&identification 
  

8 

4 

يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انكبرَخ

 انطسبنت انكبرَخ

 Euglenophytaانؼًهٍ: 

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ
وفك وفك انُمطخ  انطسبنت انُىغُهُُُخيىرفىنىخُب وانصفبد  4 9



 

 انجُُخ انزسزُخ  .1

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ: -1

      

  College Botany: Volume 1 by B.P. 

PANDEY. 2009. S.CHAND & COMPANY 

LTD. INDIA 
 ATEXT BOOK OF ALGAE BY: K.S. 

BILGRAMI AND L. C. SAHA , PUBLISHER 

BY CBS PUBLISHERS& DISTRIBUTORS, 

INDIA. 

 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انُىغهُُُخ

انؼًهٍ:

Pyrrophyta&Chryso
phyta 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

16 

4 

يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انخضز انًصفزح

 انطسبنت انخضز انًصفزح

  Diatomsانؼًهٍ:

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

11 

4 

يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انذاَزىيُخ انًزكزَخ

 انذاَزىيبد انًزكزَخ

 Diatomsانؼًهٍ:

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ
    Phaeophytaانؼًهٍ: االيزسبٌ انثبٍَ 4 12

13 

4 

يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انذاَزىيبد انزَشُخ

 انذاَزىيبد انزَشُخ

 ايزسبٌ ػًهٍ انؼًهٍ:

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

14 

4 

يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انجزاورُخ

انطسبنت انجزاورُخ 

 وانطسبنت انجُُخ

  Rhodophyta انؼًهٍ:

وفك انُمطخ 

 ػشزح

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

15 

4 

يىرفىنىخُب وانصفبد 

انخهىَخ ورىاخذ واهًُخ 

 انطسبنت انسًزاء

 انطسبنت انسًز

 Rhodophyta انؼًهٍ:

وفك انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ

وفك 

انُمطخ 

ػشزح 

وزضت 

 انسبخخ



 انًزاخغ انزئُضُخ )انًصبدر( -2

  PHYCOLOGY BY: ROBERT EDWARD 

LEE,  PUBLISHER BY: THE PRESS 

SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE 

 Phycology, by: H. A. Al- Saadi and N.I. 

Sulaiman. Publisher by: Yazori, Amman. 

 

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  - أ

 )انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز,....(
 الحاجة هلا يف ىذه املرحلة  

انًزاخغ االنكززوَُخ ,يىالغ  - ة

 االَززَُذ....

الحاجة لها في هذه المرحلة وال ضرر من توفرها وفائدتها 
   ايجابية

 
 

 خطخ  رطىَز انًمزر انذراصٍ -12

 ػهى االزُبء انؼبو وكًُُبء ػبو انًزطهجبد انضبثمخ

 ألم ػذد يٍ انطهجخ 
 26زضت خطخ انمجىل وصؼخ انمبػبد ورمضى انًدبيُغ انًخزجزَخ انً 

 طبنجخ فٍ كم يخزجز

 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
 26زضت خطخ انمجىل وصؼخ انمبػبد ورمضى انًدبيُغ انًخزجزَخ انً 

 طبنجخ فٍ كم يخزجز
 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 19 09 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
 29 09 مستوى املادة العلمية مع الطلبةقدرتو على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على  -2
 5 05 قدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 15 05 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيو -4
 


