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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

علم مفهوم التعرف على  2 1

 الطحالب واالركيكونات
عن علم مقدمة 

 الطحالب
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
موقع الطحالب التعرف على  2 2

 من الكائنات
التصنيف  توصيف

 الطحالب حديثا
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
العوامل التعرف على  2 5و4و3

  الطحالبنموعلى المؤثرة
التطرق الى الظروف 

 البيئية المناسبة لنمو
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
انواع الشعب  على التعرف 2 2و2

 الطحلبية
شعبة الخضر 

 المزرقة،الخضراء 
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
الدايتومات، البنية ،  2 9و8

 الحمراء
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+
و11

و11

12 

النباتات  التعرف على 2

 االركيكونية
محاضرة  امثلة ع االركيكونات

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+

و13

و14

15 

ع اهمية الطحالب التعرف  

 واستخداماتها

التعرف ع الطحالب المسببة 

 للتلوث

 محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

 تقرير مفرد+



  Introduction todiversity of marine -1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 مقدمة عن علم الطحالبكتاب علم  -2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
1-introduction to diversity of marine    

2-  

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 http:/ww.qu.edu.iqالرسمي والذي عنوانه  الجامعةموقع 

ومنه يمكن الوصول إلى صفحه الموضوع المقرر من خالل 

العنوان

http:/qu,edu.iq/el/course/view.php?2569 
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