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  قسم األحیاء/     كلیة العلوم            غزة-الجامعة االسالمیة
  

  9-2-2003 :               التاریخ      عدنان إبراھیم ھاشم الھندى:   المحاضر
  

  403C:                     المكان11  -  2  مناالحد من كل أسبوع : زمن الدرس العملى
  

  Biol 3315)  ملىالجزء الع(علوم البحار /   مواصفات وخطة مساق
  الثانى/  الفصل الذى یطرح بھ المساق    الثالث/المستوى الذى یطرح بھ المساق

  ). ساعة غیر معتمدة2+  ساعة معتمدة 1/ عملى    (/ الساعات المعتمدة
فى دراسة األسماك وتقدیر أعمارھا وطرق تغذیتھا  یبحث الجزء العملى من مساق علوم البحار: وصف المساق

  .ا وعالقة ذلك فى البیئة التى تعیش بھا، وطرق الصید وتصنیف األسماكوتكاثرھ
  :  أھداف المساق
من مساق علوم البحار  إلى تعریف الطالب بالصفات الشكلیة والقیاسیة لألسماك واكسابھ ) العملى(یھدف الجزء 

لى تقدیر أعمار األسماك، مع المعرفة المطلوبة عن أسالیب حیاتھا ونوعیة طعامھا وأماكن معیشتھا، ، والقدرة ع
الحرص على القدرة على تحدید العالقة بین حجم السمكة وعمرھا، تعلیم طرق االستزراع السمكى،  دراسة 
طرق صید العوالق النباتیة والحیوانیة، دراسة طرق وأدوات الصید وأسالیب الصید العالمیة والمحلیة  المتاحة 

  .فى غزة
  : محتویات المساق-

 Contents  المحتوى  )باالسابیع(الوقت 
 Practical No.1,2.  Meristic and morphometric  االول  والثانى

Characters of Fishes. 
 Practical No.3.   Age Determination Studies  الثالث 
 Practical No.4. Biological Study of a Fish (Food and الرابع

Feeding Habits). 
 Practical No.5. Biological Study of a Fish الخامس

(Reproduction). 
 Practical No.6. Standard Length/Weight Relations and  السادس

Condition Factor. 
 .Practical No.7. Abundance Estimates السابع
 Practical No.8. Plankton Capture and Salinity الثامن

Measuring 
 Practical No.9. Taxonomy of Gaza city Fishes and  التاسع 

other localities. 
 .Practical No.10. Fisheries and fishing gears  العاشر

 ,Practical No.11. VIDEO SHOW (Tides, Fishes, Sharks  الحادى عشر 
Whales, Sea birds, and Coral Reefs). 

  :  طرق التدریس والوسائل المعتمدة
 بالعینات المحفوظة وتشریحھا من قبل الطالب، االستعانة عینات األسماك الدرس المعملى على احضار یعتمد

 لغرض ربط عالقة الطول والجداول الجاھزةلغرض التصنیف فى حالة عدم وجود عینات أسماك طازجة، 
عرض ). فى السابقطبقت( لبحر غزة رحلة علمیة. استخدام المسطرة والمیزان.والوزن والحجم أثناء المعمل

  .Postersأسماك غزة فى .    فیدیو
  :التعلم المرجوة) مخرجات(نتائج 

  .ملما بما فھم واكتسب من المعرفة: المطلوب من الطالب بعد دراستھ ھذا المساق أن یكون
بط القدرة على تقدیر عمر األسماك، القدرة على ر-. القدرة على تحلیل وتطبیق المعلومات العملیة المكتسبة-

القدرة على تحدید نوعیة طعام األسماك، االستفادة فى الحیاة العملیة فى انشاء .عالقة الطول بالوزن والحجم
  . المزارع السمكیة

  :طرق التقییم المتبعة
تجارب المعمل أثناء ( أو نشاط داخل المعمل  %5عمل تقریر عن الرحلة العلمیة . %20 امتحان عملى نھائى 

  ).الفصل
  Text Book: قررالكتاب الم

“Marine biology practical”   prepared by: Adnan Al-Hinidi.  ملزمة 
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