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اسم المادة

طحالب نظري

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

دراسة الطحالب والتعرف على االجناس الموجودة والتميز بين الشعب
الطحالب والعمل على تشخيص االجناس واالنواع

التفاصيل االساسية للمادة

-1المميزات العامة للشعب للطحلب

-2التعرف على االجناس الطحالب ومميزاتها
-3دراسة النمو في شعب الطحالب
-4والتعرف على طرق التكاثر في الطحالب
-5تصنيف الطحالب
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المقدمة  /موقع الطحالب بين
الكائنات الحية  /التواجد  /تركيب
الجسم
االسس المعتمدة في تصنيف
الطحالب  /النمو في الطحالب
التكاثر  ،دورات الحياة  ،التصنيف
العام في الطحالب
الطحالب الخضر المزرقة  ،البيئة
والتواجد  ،الصفات المميزة ،
تصنيف الطحالب الخضر المزرقة
الطحالب الخضر  ،البيئة والتواجد ،
الصفات المميزة  ،التصنيف
صنف الطحالب الكارية  ،الطحالب
اليوغلينية  ،الصفات المميزة ،
التصنيف
الطحالب الذهبية  ،الصفات المميزة
 ،التصنيف
صنف الطحالب الخضر المصفرة،
صنف الطحالب البنية الذهبية ،
البئية والتواجد
الطحالب الكربتية  ،البيئة  ،الصفات
المميزة  ،التصنيف

التعريف بالطحالب
واشكالها

11

الطحالب الروماتية  ،البيئة ،
الصفات  ،التصنيف

11

الطحالب البنية  ،البيئة  ،الصفات ،
التصنيف
الطحالب الحمر  ،البيئة  ،الصفات ،
التصنيف
االهمية البيئية واالقتصادية
للطحالب  ،فوائد الطحالب  ،مضار
الطحالب
االركينونات  ،الحزازيات  ،اصل
الحزازيات  ،صنف الحزازيات
الكبدية

االسبوع

المادة النظرية

المادة العلمية
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التاريخ

احادي الخلية غير
المتحركة
احادية الخلية متحركة
التجمعات
المستعمرات المحددة
متحركة
المستعمرات المحددة
غير متحركة
الخيطية البسيطة
الخيطية المتفرعة كاذ
بة التفرع
الخيطية المتفرعة
حقيقية التفرع منتظمة
التفرع وغير منتظمة
التفرع
اشكال البالستيدات
الكاسية والجدارية
والقرصية والشبكية
والحلزونية
صف الطحالب الصفر
الذهبية
عطلة نصف السنة
رتبة الدايتومات الريشية
رتبة الدايتومات
المركزية

المالحظات

15
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17
18

السرخسيات،الصفات العامة،اوجه
التشابه بين السرخسيات
والحزازيات
اوجه التشابه بين السرخسيات
وعاريات البذور
عطلة نصف السنة
البيئة والتواجد والصفات العامة
للنباتات السايلونية
صنف الحزازيات الهراوية

19

الصفات العامة لصنف اذناب الخيل

21

البيئة والتواجد لصنف اذناب الخيل

21

تصنيف نبات اذناب الخيل

22

الصفات العامة لرتبة
Sphenophyllales

23

الصفات العامة لرتبة
Eaulsetales

24
25

صنف الخنشاريات
الصفات العامة لرتبة Filicales

26

الصفات العامة لرتبة
Marsiliales

27

الصفات العامة لرتبة
Salviniales

28

الصفات العامة لعاريات البذور
وعالقاته مع السرخسيات

29

الصفات العامة لعاريات البذور

الطحالب البرواتية
فحص عينات حية
لمالحظة الحركة ولون
الطحلب
فحص الشكل العام
مقاطع في التراكيب
التكاثرية
فحص النبات البوغي
والحوافظ البوغية
والنبات المشيجية
والحوافظ المشيجية
الطحالب الحمراء
فحص النبات
الذكريوالنبات االنثوي
والطور البوغي االول
والطور البوغي الثاني
فحص عينات حية تجلب
من قبل الطلبة
وتسخيص االجناس
واعادتها الى شعبها
التي درست في
المختبرات السابقة
الحزازيات ورتب
الحزازيات المختلفة مثل
الحزازيات الكبدية
فحص المظهر العام
للنباتات والتركيب
الداخلي للثالوس
وتركيب االعضاء
التكاثرية الذكرية
واالنثوية
الحزازيات القرنية
تركيب الثالوس وتركيب
االعضاء التكاثرية
وتركيب الطور البوغي
 Bryyidaeالمظهر
الخارجي تشريح الساق
واالوراق
السرخسيات دراسة
المظهر العام لبعض
السرخسيات ودراسة
الشعب العائدة
للسرخسيات
Lycophyta
والمظهر الخارجي
والتركيب الداخلي للساق
لاليزومة الوراق
للمخروط مع المقارنة
بين المخروط للنباتين
الخنشاريات ودراسة
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توقيع االستاذ :

بعض النبات العائدة لهذه
وعالقاته مع مغطاة البذور
الشعبة والمتواجدة في
البيئة العراقية
مقطع في الساق
تصنيف نباتات عاريات البذور
الرايزومة الوريقات مع
الثبرات مقطع في
الحوافظ جنس
Marsilia
 Marsiliaمقطع في
البيئة والتواجد والصفات العامة
الوريقات ومقطع في
للنباتات السايلونية
الرايزومة
مقطع في الجسم الثمري
صنف الحزازيات الهراوية
Sporocarpe
توقيع العميد :

