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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن103 )العام الحٌوان مبادئ علم :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1 + 2) ساعات  3:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

أشرف محمد أحمد علً . د:    اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثالث   : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

ال ٌوجد     (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذا المقرر  – 6

 

ال ٌوجد   (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر  – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

 DNA & RNAكربوهٌدرات، بروتٌنات، دهون و )معرفة جزيء الماء والجزٌئات العضوٌة - 
وتركٌبها وأهمٌتها  (

. معرفة وصف و تركٌب الخلٌة الحٌوانٌة- 
. معرفة اإلنقسام الخلوي- 
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. معرفة أنواع األنسجة الحٌوانٌة ووظائفها- 
. معرفة مبسطة عن أسس علم التقسٌم، و تقسٌمة الحٌوانات و تدرجها فى المملكة الحٌوانٌة- 
. معرفة مبسطة بعلم التشرحً ودراسة بعض أجهزة الجسم المختلفة- 
. يچمعرفة مبسطة عن أسس علم الفسٌولو- 
. معرفة مبسطة عن أسس علم البٌئة الحٌوانٌة- 
 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بواسطة أستاذ المادة بناء على التطورات  -  

.              الحدٌثة فً المجال
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة  - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفردات المقرر بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة - 

 

 
 
 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1. دراسة أنواع وتركٌب الجزٌئات العضوٌة

 3 1.5.  (أساسٌات علم الخلٌة)دراسة تركٌب الخلٌة الحٌوانٌة 
 2 1. دراسة اإلنقسام الخلوي

 2 1. (أساسٌات علم األنسجة)دراسة تركٌب و أنواع األنسجة الحٌوانٌة 
 4 2. دراسة مبادىء علم الفسٌولوجً

 8 4. (أساسٌات علم التصنٌف)دراسة أسس علم تصنٌف الحٌوان 
 2 1. (أساسٌات علم التشرٌح)تشرٌح الفؤر كحٌوان ثدٌى 

 1 0.5دراسة أسس علم البٌئة الحٌوانٌة 

 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2
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التدرٌب التعاونً أو / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرات 
االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة 

أخرى 

ساعتٌن مراجعة  12  24

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

60h 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات    - 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً    - 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة أنواع وتركٌب الجزٌئات العضوٌة الكبٌرة- 
. معرفة تركٌب الخلٌة و وظٌفة كل عض فٌها- 
.  معرفة االنقسام الخلوي بنوعٌه- 
.  معرفة األنواع المختلفة من األنسجة و وظائفها- 
. معرفة أسس علم التصنٌف وأمثلة من شعبة وطائفة فً المملكة الحٌوانٌة- 
. (حٌوان فقري من الثدٌٌات)معرفة التركٌب الداخلً للفؤر - 
. معرفة أسس علم بٌئة الحٌوان- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة والسبورات الذكٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

 (إختباران فصلٌان للنظرى و آخران للعملى ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 
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: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

. مهارات التعرف على الخلٌة الحٌوانٌة و عضٌاتها- 
. مهارات التعرف على الخبلٌا الحٌوانٌة فً مراحل االنقسام المختلفة- 
. مهارات التعرف على األنسجة الحٌوانٌة و أنواعها- 
. مهارات تصنٌف الحٌوانات المحلٌة-

. مهارات وصف الحٌوان تصنٌفٌا- 
. مهارات فً وصف التحورات والتكٌفات ألجهزة الحٌوانات فى الشعب الحٌوانٌة المختلفة- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام الحٌوانات الكاملة للدراسات الشكلٌة، و الشرائح للخبلٌا و األنسجة المختلفة   - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. للمناقشة العلمٌة" جسور"القدرة على التواصل مع الزمبلء باستخدام برامج التواصل مثل -
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن-

.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 



9 

 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً             - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
. القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 
  
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات -2

. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقويم التكاليف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5

رقم  
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقٌٌم 

النهائً 

 %15 6اإلختبار العملى األول  1

 %15 12االختبار العملى الثانى  2

 %15 6اإلختبار النظرى األول  3

 %15 14اإلختبار النظرى الثانى  5

 %40 17 (نظرى)اإلختبار النهائً  6
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
    . ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 

1- Campbell, N. A. and Reece, J. B. (2002). Biology (6th edition). 
Pearson Education. Inc. USA .

2- Brooker, R. J., Widmaier, E. P., Graham, L. E. and Stiling, P. D. 
(2008). Biology. McGraw-Hill International Edition  .

 
 

: المراجع األساسٌة – 2

3- Campbell, N. A. and Reece, J. B. (2002). Biology (6th edition). 
Pearson Education. Inc. USA .

4- Brooker, R. J., Widmaier, E. P., Graham, L. E. and Stiling, P. D. 
(2008). Biology. McGraw-Hill International Edition  .

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

5- Campbell, N. A. and Reece, J. B. (2002). Biology (6th edition). 
Pearson Education. Inc. USA .

6- Brooker, R. J., Widmaier, E. P., Graham, L. E. and Stiling, P. D. 
(2008). Biology. McGraw-Hill International Edition  .

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

.          مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة



11 

 

            حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس، برنامج جسور 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
     قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً وإمكانٌات التعلم اإللكترونً 

     معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 50  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 
.  حٌوانات تجارب للتشرٌح– شرائح للعٌنات  -  مجهر ضوئً 50 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
 

توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص     - 
.            بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم - 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

 
تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات   - 

.             المستخدمه لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
 

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات– توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
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. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً  - 

.            المجال
النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر  - 

.             المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 

 حٌن 212توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 م 24/10/2009 هـ الموافق 5/11/1430
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نمـوذج توصـٌف المقــرر 
 

المتضمن إجراءات ضمان الجودة  (2)من الدلٌل ........... إلرشادك إلكمال هذا النموذج ، ٌرجى الرجوع إلى 
. الداخلٌة 

جامعة الملك سعود : المإسسة التعلٌمٌة 

 

علم الحٌوان / العلوم : الكلٌة 

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ

 حٌن 212علم الطفٌلٌات : إسم المقرر ورقمه- 1

 
( 1 + 2) ساعات 3: الساعات المعتمدة- 2

 
البرنامج أو البرامج التى ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها - 3

 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فى برامج عدة ٌجب ذكرها فضبلًا عن ذكر البرامج)    
علم الحـــــــٌوان     *  

 
صالح عبد الرحمن القرٌشى . د: إسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس المقرر - 4

 
السنة الثانٌة  :    المستوى أو السنة التى سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه - 5

 
حٌن  103   (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر - 6

 
    (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر - 7

 
الحرم الجامعى : مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فى المقر الرئٌسى للمإسسة التعلٌمٌة  - 8

 

األهــــــــــــداف   (ب
وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فى هذا المقرر - 1

: ضرورة إلمام الطالب بعد اإلنتهاء من دراسة المقرر بما ٌلى 

  فهم التطفل والطفٌل وأنواعها والعبلقة بٌن العائل والطفٌل وكذلك المفاهٌم األساسٌة األخرى
. لعلم الطفٌلٌات 

  األهمٌة الطبٌة للطفٌلٌات بالنسبة لئلنسان والحٌوان .

  معرفة إمكانٌة وجود أمراض طفٌلٌة مشتركةZoonotic dis . ٌمكن أن تنتقل مسبباتها فٌما
. بٌن الحٌوان واإلنسان 

  كٌفٌة الوقاٌة من اإلصابة بالطفٌلٌات وطرق الوقاٌة والعبلج .

  باإلضافة إلى عرض لنماذج الطفٌلٌات ذات األهمٌة من مختلف شعب عالم الحٌوان ودراسة
. تركٌبها ودورة حٌاتها والتعرف على عوائلها وعوامل انتشارها 

   فهم الطرق والتقنٌات التً تطبق للتعرف على العدوى الطفٌلٌة

  كٌفٌة تشخٌص اإلصابة بالطفٌلٌات المختلفة .

سف باختصار أٌة خطط ٌتم تنفٌذها فى الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر - 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التى تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة اإلنترنت ، والتغٌرات : مثبلًا )

 . (فى محتوى المقرر بناءًا على نتائج البحوث الجدٌدة فى المجال
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  ٌتم فى الوقت الراهن عمل نموذج لما ٌسمىBlock course وفٌه ٌبدأ المحاضر بعرض 
ٌلٌه عرض فٌلم علمى – عناصر الموضوع األساسٌة على الطلبة ثم ٌبدأ التطبٌق العملى للدروس 

للموضوع وٌتنهى بمقالة معدة مسبقاًا طبقاًا للتوزٌع على الطلبة وٌا حبذا لو انتهى الوقت الدراسى 
. بحصول الطالب على تحضٌرات ثابتة من عمل أٌدٌهم للطفٌلٌات محل الدراسة 

  العمل على وضع عرض للمقرر لٌبث إلكترونٌاًا على شبكة المعلومات الدولٌة“Internet . ”

 

وصف عام للنموذج الذى سٌستخدم للنشرة أو : مالحظة: )وصف المقرر  (ج
 (الدلٌل الذى سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها - 1

ساعات اإلتصال عدد األسابٌع الموضــــــــــــــــوع 

  مقدمة ألساسٌات علم الطفٌلٌات

( ...التطفل وأنواعه / العبلقات بٌن جماعات األحٌاء      )

  عرض عام للطفٌلٌات من شعب عالم الحٌوان
الصفات – وجغرافٌة انتشارها وأساسٌات علم التصنٌف 

التصنٌف الحدٌث – العامة 

  عرض نماذج من الطفٌلٌات التى تنتمى إلى شعب
الوضع - عالم الحٌوان ودراسة التركٌب التشرٌحى 

– العبلقة بٌن العائل والطفٌل – دورات الحٌاة – التصنٌفى 
: الوقاٌة والعبلج لكل من– طرق التشخٌص 

 Protozoaتحت مملكة األولٌات  -1
شعبة اللحم سوطٌات  -

Sarcomastigophora 
 Apicomplexaشعبة معقدات القمة  -
 Ciliophoraشعبة الهدبٌات  -
 Myxozoaشعبة المٌكسوزوا  -
 Microsporaشعبة المٌكروسبورا  -
التعرف على الخصائص األساسٌة لكل  -

طفٌل اولً  
الطرق والتقنٌات التً تطبق للتعرف  -

على الطفٌل  
 Metazoaالبعدٌات الطفٌلٌة  -2

. مقدمة إلى علم الدٌدان وخصائصها -
 Monogeneaشعبة أحادٌة الجٌل  -
 Digeneaشعبة ثنائٌة الجٌل  -
شعبة شوكٌات الرأس  -

Acanthocephala 
شعبة الخٌطٌات  -
 (دون الحشرات)شعبة المفصلٌات  -

 Ticks, Mitesالقراد والحلم 

 
1 
 
 
1 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

 
3 
 
 
3 
 
 
 

 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

: (مجموع ساعات اإلتصال فى الفصل الدراسى)مكونات المقـــرر - 2

الدروس الخاصة المحاضـــرة 
/ التدرٌب / المٌدانى / العملى 

التعاونى أو االمتٌاز لطلبة 
التخصصات الصحٌة 

أخرى 
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28  28  

 
المطلوب هنا المعدل المتوقع للفصل )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة فى األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة - 3

 (الدراسة ولٌس المتطلبات المحددة فى كل أسبوع
 

 ســـــــــــــاعة 45

 
تطوٌر نتائج التعلم فى نطاقات أو مجاالت التعلم - 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلى ٌجب توضٌح 
 

  ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التى صمم المقرر من أجل تطوٌرها .

  وصف إلستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات .

  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فى المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فى المجال المعنى .

 
: المعــــــــــــــــــــــرفة - أ

 

(     i)  وصف المعرفة التى سٌتم اكتسابها فى المقرر :

  معرفة مفهوم التطفل والطفٌلٌات ونماذجها المختلفة .

  القدرة على معرفة األمراض الطفٌلٌة وطرق تشخٌصها .

  معرفة طرق الوقاٌة من اإلصابة بالطفٌلٌات .

  معرفة العبلقة بٌن العائل والطفٌل .

 

(      ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة  ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

  والرسوم التوضٌحٌة  (الباور بوٌنت)المحاضرة باستخدام برنامج العروض .

  التدرٌب العملى وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبرى .

  القٌام بؤنشطة وواجبات كزٌارة المستشفٌات ومعامل التحالٌل الطبٌة .

 

(     iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

  اإلختبارات التحرٌرٌة .

  تقوٌم اإلنشطة والواجبات .

  التقارٌر واالختبارات العملٌة .
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المهارات  – ب 

  مهارات اإلستخدام الصحٌح للمجاهر بؤنواعها .

  مهارات التعرف على الطفٌل ووصفه .

  مهارات تحضٌر عٌنات حٌة من الطفٌل وفحصها .

  مهارات تحضٌر عٌنات مثبتة من الطفٌل .

  مهارات استخدام األدوات وتحضٌر المحالٌل الكٌمٌائٌة البلزمة لتشخٌص اإلصابة بالطفٌل .

  مهارات استخدام الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت .

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فى تطوٌر المهارات المعرفٌة - 2

  استخدام األشكال التوضٌحٌة  لٌستطٌع الطالب محاكاتها .

  التدرٌب العملى .

  األنشطة والواجبات .

   مواقع االنترنت

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة - 3
 

  اإلختبارات التحرٌرٌة .

  اإلختبارات العملٌة .

  الواجبات والتكالٌف األسبوعٌة .

  قٌاس القدرة على المشاهدة والتدوٌن واالستنتاج الصحٌح .

 

: مهارات العالقات الشخصٌة والمســئولٌة – ج 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن ، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  -1
: تطوٌرها 

  القدرة على العمل فى مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن .

  القدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز تكلٌف معٌن .

  القدرة على المناقشات الجماعٌة الهادفة والعلمٌة .

 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فى تطوٌر هذه المهارات والقدرات -  2

 تكلٌف جماعى .

  تكلٌف فردى

  مناقشة جماعٌة .

 

 : (العددٌة)وتقنٌة المعلومات ، والمهارات الحسابٌة : مهارات اإلتصال – د 
 

: وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها - 1
 

   القدرة على استخدام شرائح العد للطفٌلٌات

  القدرة على العمل الجماعى

  القدرة على إٌجاد وسٌلة الوصول إلى المعلومة الصحٌحة من مصادرها .
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  القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت .

  القدرة على البحث والتحلٌل واسترجاع المعلومات .

 
استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فى تطوٌر هذه المهارات  -2

  واألنشطة وكتابة التقارٌر " الواجبات"إعطاء

 
طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات اإلتصال ، وتقنٌة المعلومات ، والمهارات الحسابٌة  -3
 : (العددٌة)

  تقوٌم التطبٌقات العملٌة .

  تقوٌم التكالٌف والواجبات .

 

( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة  (هـ
المطلوب تطوٌرها فى هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسى)وصف المهارات الحركٌة  -1

. المجال 
ال ٌنطبق 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فى تطوٌر المهارات الحركٌة  -2
ال ٌنطبق 

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة  -3
ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنى لمهام التقوٌم التى ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل - 5
الدراسى 

 

رقم 
التقٌٌم 

مقالة ، أو اختبار قصٌر ، أو : مثالًال )طبٌعة مهمة التقٌٌم 
 (إلخ... مشروع جماعى ، أو اختبار فصلى 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة إلى 
درجة التقٌٌم 

النهائى 

 %10 8-6-3أنشطة – تكالٌف – واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى  2

 %5 12واجبات عملٌة  3

 %25 13االختبار العلمى  4

 %50 15اإلختبار النهائى  5

 

: الدعم المقـــدم للطلبة   (د
 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة واإلرشاد 
الذى ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة – الساعات المكتبٌة – مع تحدٌد مقدار الوقت )األكادٌمى للطالب المحتاج لذلك 

 . (التدرٌس فى األسبوع
 

.  ساعات أسبوعٌاًا 6عن  (المكتبٌة)أال تقل ساعات اإلتصال 

  ضرورة تواجد المحاضر الرئٌسى مع مساعدٌه طٌلة الفترات الدراسٌة وتشجٌع الطلبة على
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. المناقشة وتدرٌبهم على المشاهدة واالستنتاج 

  منح الطلبة فرصة التعلٌم المستمر حتى بعد انتهاء الفترة الدراسٌة ومداومة االتصال بهم
. وإشعارهم بؤهمٌة ما توصلوا إلٌه 

 

: مصــــادر التعــــلٌم   (هـ
 

: الرئٌسٌة المطلوبة  (الكتب)الكتاب -  1
Schmidt, Roberts “Foundations of Parasitology ”

 
: المراجــع األســـــــــــــاسٌة -  2

 
: (ٌرفق قائمة بذلك) (إلخ.. الدورٌات العلمٌة ، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها -  3

Mehlhorn H. (2008): Encyclopaedia of parasitology .
 -Chiodini et al. (2001): Atlas of medical helminthology and Protozoology  .

-Roberts et al. (2004): Foundation of parasitology .

 
: إلخ ... المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت -  4

  مواقع اإلنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر .

 
مواد تعلم أخرى مثل البرامج التى تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر المهنٌة أو -  5

: األنظمة 

  حزمة برامج مٌكروسوفت أوفٌس .

 

: المرافــــــق المطلوبـــــــــــــة  (و
أى عدد المقاعد فى الفصول والمختبرات ومدى )حدد متطلبات المقرر بما فى ذلك حجم الفصول والمختبرات 

. (إلخ... توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 
 . (إلخ... حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة -  1

   قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلى ٌمكن ان توفر للطبلب التعلم عن طرٌق مجموعات .

  معامل خاصة مجهزة للدروس العملٌة .

 
: اجهـــــزة الكمبٌــــوتر -  2

 30  جهاز حاســــــــــــب آلى 

 (إذا كان مطلوباًا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة: مثبلًا – حددها )موارد أخرى -  3

 30 األدوات والزجاجٌات المطلوبة–  مجهر ضوئى وإمكانٌة استخدام مجهر إلكترونى –
. محالٌل كٌماوٌة–  (تحضٌرات مجهرٌة ثابتة لمختلف العٌنات المطلوب دراستها)شرائح 

: تقٌٌم المقرر وعملٌات التحســـــٌن   (ز
 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم -  1

  توزٌع استبانات على الطبلب فى نهاٌة الفصل الدراسى للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر .

  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فى المقرر ألخذ آرائهم .
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. االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فى تقٌٌم عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق القسم -  2

  تقٌٌم الزمبلء فى القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فى تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات
. المستخدمة لتقدٌمه 

  (لجنة الخطط الدراسة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر . 

  التقوٌم الذاتى للبرنامج .

 
: عملٌات تحسٌن التعلٌم -  3

  توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة والمعدات – توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمى .

  األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر .

  األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر .

  توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناءًا على المبلحظة المباشرة .

 
فحص التصحٌح والدرجات من قبل عضو هٌئة تدرٌس : مثبلًا )عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة -  4

مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة ، وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من الواجبات واالختبارات بصفة 
 (دورٌة مع عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر فى مإسسة تعلٌمٌة أخرى

 

  مراجعة األوراق التى تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة بمعرفة رئٌس القسم أو لجنة خاصة
. وفق ما تقرره اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسى 

  ضرورة تسلٌم أوراق اإلجابة إلى الطلبة بعد تصحٌحها للتعرف الذاتى على أخطائهم
والسماح بمناقشتهم موضوعٌاًا فٌما ٌبدون من مبلحظات ولٌس مجرد الحصول على تقٌٌم أفضل 

. إلجاباتهم 

 
: صف الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر والتخطٌط للتحسٌن - 5
 

  مقارنة المقرر على مقررات مماثلة تقدم فى أقسام متشابهة .

  مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة .

 تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجلة فى هذا المجال .

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلستفادة من نتائجها فى تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 242توصٌف مقرر 

بٌولوجٌا وفسٌولوجٌا الخلٌة 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 1/11/2009هـ ، الموافق 9/11/1430



22 

 

نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /العلوم                   القسم / الكلٌة 

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 242بٌولوجٌا وفسٌولوجٌا الخلٌة  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+2) ساعات      3:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

     بكالورٌس فً علم الحٌوان 

 

عبد العزٌز بن عبد الرحمن . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
صالح الواصل . د+ الصالح  

 

المستوى الرابع : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  علم الحٌوان العام 103المتطلبات المسبقة لهذه المقر ر      – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
. معرفة نشؤة الخلٌة الحدٌثة والفروق الرئٌسٌة بٌن الخبلٌا بدائٌة وحقٌقٌة النوى- 
معرفة تركٌب ووظٌفة األغشٌة الخلوٌة وكٌفٌة عبور المواد من خبللها - 
. معرفة الشارات البٌن خلوٌة وتوجٌه البروتٌنات إلى مواقعها داخل الخلٌة وخارجها - 
معرفة تركٌب و وظٌفة عضٌات الخلٌة ونظام الهٌكل السٌتوببلزمً - 
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. معرفة ما هٌة دورة الخلٌة والموت الخلوي المبرمج والخبلٌا الجذعٌة- 
معرفة مٌكانٌكٌة انحبلل السكر ودورة كربس والفسفرة المإكسدة - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال و استخدام   -  

.               األنترنت
. تحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1
ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 1 1نشأة بٌولوجٌا الخلٌة الحدٌث 

 1 1الخالٌا بدائٌة وحقٌقٌة النوى 

 4 2تركٌب األغشٌة الحٌوٌة ووظائفها 

 4 2انتقال المواد غبر األغشٌة الخلوٌة 

 2 1االشارات بٌن الخالٌا وتوجٌه البروتٌنات المصنعة إلى مواقعها  

 6 3عضٌات الخلٌة من حٌث التركٌب والوظٌفة وطبٌعة الهٌكل السٌتوبالزمً 

 4 2دورة الخلٌة والموت الخلوي المبرمج والخالٌا الجذعٌة 

 4  2انحالل السكر ودورة كربس والفسفرة المؤكسدة 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  28  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 

40 
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -

 
. معرفة نشؤة الخلٌة الحدٌثة والفروق الرئٌسٌة بٌن الخبلٌا بدائٌة وحقٌقٌة النوى- - 

معرفة تركٌب ووظٌفة األغشٌة الخلوٌة وكٌفٌة عبور المواد من خبللها - 
. معرفة الشارات البٌن خلوٌة وتوجٌه البروتٌنات إلى مواقعها داخل الخلٌة وخارجها - 
معرفة تركٌب و وظٌفة عضٌات الخلٌة ونظام الهٌكل السٌتوببلزمً - 
. معرفة ما هٌة دورة الخلٌة والموت الخلوي المبرمج والخبلٌا الجذعٌة- 
معرفة مٌكانٌكٌة انحبلل السكر ودورة كربس والفسفرة المإكسدة - 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

المحاضرة تعطى باستخدام برنامج الباوربوٌنت و بعض المطبوعات - 
. استخدام المجهر الضوئً و األلكترونً للقٌام بالتجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. كتابة تقراٌر مع التدرب على اإللقاء الشفوي - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
االختبارات العملٌة - 
..  تقوٌم التقارٌر و مناقشتها- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
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. مهارات فحص الشرائح- 
. مهارات التعرف على عضٌات الخلٌة و فحصها- 
. مهارات تحلٌل صور المجهر االلكترونً - 
مهارات النقاش - 
.  مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة و الواجبات  - 

المناقشة           - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. تقٌٌم اإللقاء الشفوي - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
: تطوٌرها

.   القدرة على العمل منفرداًا - 
. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف منفرد وجماعً - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الفردي  والجماعً          - 
.  القدرة على البحث والمناقشة         - 
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. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث عن المعلومة باستخدام االنترنت - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
إعطاء واجبات  وأنشطة  -

. كتابة تقارٌر ومناقشتها           - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم عن طرٌق المناقشة- 
. تقوٌم النشاطات والواجبات - 

 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 6( 1) اختبار شهري  1

 %10 10( 2)اختبار شهري  2

 %30 13اختبار عملً  3

 %50 15االختبار النهائً  4
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 
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اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 8الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

 

مصادر التعلم   (هـ 
 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 

الناشر مكتبة الخرٌجً . عبدالعزٌز الصالح. د.أ– علم الخلٌة  .  1- 
جامعة الملك سعود . محمد الخلٌفة . د.أ– الفسٌولوجٌا العامة  . 2
 

:  المراجع األساسٌة – 2

1  .Campbell and Reece Text book of  BIOLOGY. Pearson Education, 
Inc. San Francisco 

2.The Cell, Fowcett 
 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
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قاعة محاضرات حدٌثة مزودة بؤحدث السائل التعلٌمٌة 

معامل حدٌثة لدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً متصلة بئلنترنت لٌتمكن الطالب من استعمالها 20  ال ٌقل عن 

 
 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة قٌا –   حمامات مائٌة – موازٌن – محالٌل – شرائح – مجاهر ضوئٌة ومجهر الكترونً 
وأدوات السبلمة  – س األس الهٌدروجٌنً 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.   توفٌر مجاهر حدٌثة مع توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة  – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 

الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة مع عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر فً مإسسة 
 (تعلٌمٌة أخرى

 
. عند الحاجة لذالك ٌتم مراجعة األوراق بواسطة لجنة خاصة من القسم

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة فً بعض الجامعات- 
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. مراجعة المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة- 
. تحدٌث المقرر بما ٌستجد فً التخصص- 
النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر - 

.  المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 245توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2009هـ الموافق 1430
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نموذج توصٌف المقرر 

 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

  حٌن 245علم األنسجة ، :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1)ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

نوري بن طاهر الطٌب . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

. الثانً: المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

حٌن  علم الحٌوان العام 101 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

:  وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
دراسة أنواع األنسجة الحٌوانٌة الرئٌسٌة وأقسامها المختلفة والتً تشمل األنسجة الطبلئٌة ، 

. الضامة ،العضلٌة ، الوعائٌة والعصبٌة
 



32 

 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1 

عدد الموضوع  
األسابٌع 

ساعات 
االتصال 

 4 2.  مقدمة عن علم األنسجة والتعرٌف بالنسٌج وأنواع األنسجة الحٌوانٌة
 6 3دراسة أنواع األنسجة الطبلئٌة وأقسامها المختلفة ووظائفها 

 4 2. دراسة أنواع األنسجة الضامة ووظائفها
 4 2. دراسة أنواع األنسجة العضلٌة ووظائفها
 4 2. دراسة أنواع األنسجة الوعائٌة ووظائفها
 6 3. دراسة أنواع األنسجة العصبٌة ووظائفها

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28  28  
 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
28 
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة تركٌب األنسجة الطبلئٌة وأماكن تواجدها فً جسم الحٌوان أو اإلنسان- 
. معرفة تركٌب األنسجة الضامة وأماكن تواجدها فً جسم الحٌوان أو اإلنسان- 
. معرفة تركٌب األنسجة العضلٌة وأماكن تواجدها فً جسم الحٌوان أو اإلنسان- 
.  معرفة تركٌب األنسجة الوعائٌة وأماكن تواجدها فً جسم اإلنسان- 
. معرفة تركٌب األنسجة العصبٌة وأماكن تواجدها فً جسم اإلنسان- 
. معرفة آخر المستجدات فً علم األنسجة والتطبٌقات الحدٌثة- 
 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 



34 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فحص الشرائح المجهرٌة الخاصة بؤنواع األنسجة- 
. مهارات تحضٌر الشرائح  للعٌنات النسٌجٌة المختلفة- 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات النسٌجٌة- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
التدرٌب العملً  - 

األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
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: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1
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 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  4

 %50 15االختبار النهائً  5

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات أسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
.  (مطبوعات جامعة الملك سعود ).دلٌل الطالب فً علم األنسجة الحٌوانٌة

 

الكتاب السابق : المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 .

. (جمٌع الكتب التً تعنً بعلم األنسجة وخاصة الحدٌثة منها) 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة والمجاهر المتقدمة 

 

 جهاز 25:أجهزة الكمبٌوتر – 2
  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

شرائح مختلفة عن األنسجة الحٌوانٌة –  مجهر ضوئً مزودة بكمرات  ومجهر الكترونً 25 
. للمقارنة

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
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.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 حٌن 262توصٌف مقرر 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 21/10/2009هـ ، الموافق 2/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 

 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن  262تحضٌرات مجهرٌة  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

. د. محمد صالح الخلٌفة و أ. د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
علً بن سلٌمان العقل  

 

الخامس  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن 103    (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. تدرٌب الطبلب علً المجاهر الضوئٌة و تقنٌاتها - 
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. تدرٌب الطبلب علً المجاهر االلكترونً و تقنٌاتها- 

 
 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 انواع المثببات الكٌمٌائٌة المختلفة و مزاٌاها وعٌوتها     

3 
 
9 

الخطوات المتبعة فً التقنٌة المجهرٌة الضوئٌة وكٌفٌة صبغ العٌنات 
باحدي الصبغات المناسبة  

4 12 

 6 2المجاهر االلكترونٌة النفاذة 
 9 3تقنٌة المجاهر االلكترونٌة النفاذة  

 6 2المجاهر االلكترونٌة المساحة 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  

 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
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: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع
 

                                             30 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(ii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. التعرف علً المجاهر الضوئٌة وكٌفٌة العناٌة بها - 
. التعرف علً تقنٌة  المجاهر الضوئٌة- 
. التعرف علً المجاهر االلكترونٌة النفاذة - 
. التعرف علً تقنٌة المجاهر االلكترونٌة النفاذة - 
. التعرف علً المجاهر االلكترونٌة المساحة و تقنٌاتها - 
 .
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

 (عدد اختباران ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
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. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فً قدرة علً تجهٌز المثبتات الكٌمٌائٌة المختلفة- 

. مهارات فً القدرة علً صٌانة المجاهر الضوئٌة-  
. مهارات فً القدرة عمل تحضٌرات مجهرٌه ضوئٌة- 
. مهارات فً معرفة المجاهر االلكترونٌة النفاذة و تقنٌتها - 
مهارات فً معرفة المجاهر االلكترةنٌة المساحة و تقنٌتها - 
 

  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام المجاهر الضوئٌة وااللكترونٌة   - 

التدرٌب العملً علً التحضٌرات المجهرٌة  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 
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مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
- Required Text(s )

 
( 1995)المجاهر وتقنٌاتها . الخلٌفة، محمد صالح والصالح، عبد العزٌز عبد الرحمن- 
 

 
 
 

: المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 
( 1995)المجاهر وتقنٌاتها . الخلٌفة، محمد صالح والصالح، عبد العزٌز عبد الرحمن-  
 
 

 
 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
مجاهر الكترونٌة نفاذة و مساحة 

 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 
 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

مواد تحضٌرات العٌنات للمجهر الضوئً –  مجهر ضوئً شرائح للعٌنات  30-  
مواد تحضٌر المجاهر االلكترونٌة           -  

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
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:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 305توصٌف مقرر 
التصنٌف الحدٌث للحٌوان 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 

 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 305 )التصنٌف الحدٌث للحٌوان :    اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1+1 ) 2: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

مكً بن عبد هللا العمودي . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الخامس : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
.  مقدمة عن األسس العامة لعلم التصنٌف - 
. تارٌخ علم التصنٌف والمراحل التصنٌفٌة- 
أهداف التصنٌف ومهام عالم التصنٌف - 
الخدمات التً ٌقدمها علم التصنٌف لعلم االحٌاء - 
نظرٌات التصنٌف - 
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. أنواع المرتبات التصنٌفٌة - 
: المراتب التصنٌفٌة :   أوالًا 

:          ـ أنواع المراتب التصنٌفٌة 
.  ـ مفهوم النوع ـ تعرٌفه ـ تطبٌقه ـ التقسٌم 1           
.  ـ المرتبات العلٌا ـ المرتبات تحت النوعٌة ـ الطبقة التصنٌفٌة 2           
.  ـ الجنس ـ الفصٌلة ـ الرتبة ـ الطائفة 3           

.  ـ الخصائص التصنٌفٌة 7 - 4   
. التنوع ومٌكانٌكٌة العزل :     ثانٌا

                 
طرق التصنٌف :    ثالثا 

. (الظاهري  والعددي أوالرقمً) ـ التصنٌف التقلٌدي 1           
 . (الجزٌئً والكروموسومً والمناعً) ـ طرق التصنٌف 2           

 

: التمٌٌز والتفرقة التصنٌفٌة :    رابعا 
.  ـ التباٌن الفردي وأنواعه 1           
.  ـ األنواع الرئٌسٌة للتباٌن داخل الجماعة الواحدة 2           

 

: اإلجراءات التصنٌفٌة وتشمل :    خامساًا 
 ـ الجمع والمجموعات ـ طرق الجمع ـ أدوات الجمع ـ الترقٌم ـ العناٌة بالمجموعات 1           

.                 الفهرسة 
– تعرٌفة )المفتاح التصنٌفً -  ـ عرض نتائج الدراسات التصنٌفٌة وتشمل الوصف 2           

. ـ الطرق اإلحصائٌة فً التصنٌف  (انواعه وتصمٌمه
. القواعد الدولٌة للتسمٌة العلمٌة :     سادساًا 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة وبؤستخدام أجهزة حدٌثة لؤلختبارات                 - 

السلوكٌة المختلفة  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

.  تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت          - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
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 1 1مقدمة عن األسس العامة لعلم التصنٌف 

. تارٌخ علم التصنٌف والمراحل التصنٌفٌة- 
أهداف التصنٌف ومهام عالم التصنٌف - 

1 1 

الخدمات التً ٌقدمها علم التصنٌف لعلم االحٌاء - 
نظرٌات التصنٌف - 

1 1 

 2 2. أنواع المرتبات التصنٌفٌة - 

 2 2. التنوع ومٌكانٌكٌة العزل 

 2 2 (الجزٌئً والكروموسومً والمناعً)طرق التصنٌف 

 2 2التمٌٌز والتفرقة التصنٌفٌة 

 2 2اإلجراءات التصنٌفٌة 

 1 1التسمٌة العلمٌة 

أ ـ المعرفة 

(ii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة كٌفٌة التمٌز بٌن المجموعات التصنٌفٌة المختلفة - 
. معرفة أنواع المرتبات التصنٌفٌة - 
. معرفة طرق التصنٌف - 
. معرفة التفرقة التصنٌفٌة والتباٌن داخل الجماعة الواحدة - 
.  معرفة اإلجراءات التصنٌفٌة - 
. صٌاغة وعمل المفاتٌح التصنٌفٌة - 
. معرفة القواعد واللوائح الدولٌة المتبعة فً التصنٌف - 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب التعاونً أو / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة 

أخرى 

13  13  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
26 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
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(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.. مهارات استخدام االنترنت - 
. مهارات عمل مشارٌع بحثٌة صغٌرة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات  - 

التدرٌب المٌدانً           - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
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. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 
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 %30 8-6-4أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى األول  2

 %10 13االختبار الشهري الثانً   3

 %50 15االختبار النهائً  4
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    .  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
  طرق وأسس علم التصنٌف      

      ارنست ماٌر ، جورتون لٌنسً ، روبرت ٌوسخر ـ مإسسة فرانكلن للطباعة والنشر ، 

 . م1966القاهرة ـ نٌوٌورك ، 
 

:  المراجع األساسٌة – 2

 
 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  طرق وأسس علم التصنٌف

      ارنست ماٌر ، جورتون لٌنسً ، روبرت ٌوسخر ـ مإسسة فرانكلن للطباعة والنشر ، 

 . م1966القاهرة ـ نٌوٌورك ، 
 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
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أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

، أجهزة االلكترونٌة للدراسة السلوك الحركً ، أقفاص ،  صنادٌق خشبٌة لدراسة السلوك الحركً 
الصندوق المكوكً  ، وسلوك التعلم والذاكرة 

 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
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. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4

عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
.  اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 

المجلس األعلى للتعلٌم 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 

 حٌن 311توصٌف مقرر 

قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

م 21/10/2009هـ ، الموافق 2/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

حٌن  -  311علم الحشرات العام   :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+2) ساعات      3:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد صالح الخلٌفة . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السادس   : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن 103    (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

.. معرفة موقع الحشرات من المملكة الحٌوانٌة- 
. التعرف علً التركٌب المورفولوجً للحشرة و تحوراته- 
. التعرف علً التركٌب التشرٌحً للحشرة واجهزتها المختلفة- 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 4 1موضع الحشرات من المملكة الحٌوانٌة  

 4 1االنسبلخ / تركٌبه / جدار الجسم 
 4 1الرأس و زوائده 

 8 2قرون االستشار و تحوراتها 
 12 3أجزاء الفم و تحوراتها 

 4 1االرجل و تحوراتها  
 4 1البطن وزوائدها 

 4 1التركٌب الداخلً للحشرة 

 8 2 دورة الحٌاة والنموالجنٌنً 

 12 3تصنٌف الحشرات 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28 
 

 28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
                                       45 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(iii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة موضع الحشرات من المملكة الحٌوانٌة - 
. البطن  و زوائدها و تحوراتها – الصدر – معرفة الراس - 
. معرفة التركٌب الداخلً للحشرات - 
. معرفة النمو الجنٌنً و دوراة الحٌاة فً الحشرات - 
. معرفة تصنٌف الحشرات - 
 .
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة
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 (اختباران ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 
 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فً القدرة علً تصنٌف الحشرات فً المملكة - 
. مهارات فً القدرة علً وصف الحشرة تصنٌفٌا- 
. مهارات فً وصف التحورات والتكٌفات االجزاء حسم الحشرة - 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام الحشرات الكاملة و شرائح للتحورات المختلفة لزوائد الحشرة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 



63 

 

.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 
 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)
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.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3

 ال ٌنطبق 
 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
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. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
- Required Text(s )

 
 -Elzinga , Richard,  ٍ S. (1997) Fundamentals of Entomology 4th eds. 

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey  07458 
 
-Badaway, Ali, A. and Al-suhaibany, Al-, M. General Entomology , 

Morphology , Internal Structure, king Saud University Academic 
Publications 2nd ed. 2004(Arabic Text)  

 
 
 

: المراجع األساسٌة – 2
Richards, O. W. and R. G. Davies (1977) Imm's General Text Book of 

Entomology , 10th ed. Land Chapman & Hall .  
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

Romoser, W. S. (1998) The Science of Entomology , 3rd ed.  Macmillan Pub. 
Co .

                                       Inc. N.Y. & London .

  
  
 
 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
 
 
 

  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

ادوات تحضٌر عٌنات الحشرات شبكات جدٌدة – حاضنات –  مجهر ضوئً شرائح للعٌنات  30 
.  قنانً قتل الحشرات و صنادٌق الحفظ الحشرات 

 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
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توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 
. بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
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تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 
. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 317توصٌف مقرر 
مفصلٌات طبٌة 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 317 )مفصلٌات طبٌة :    اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1+2 ) 3: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

مكً بن عبد هللا العمودي . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الرابع : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  311 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
.  دراسة الشكل العام  -4
التصنٌف والعبلقة الحٌوٌة بٌن العائل والطفٌل لبعض الحشرات ذات األهمٌة الطبٌة القلٌلة مثل  -5

الصراصٌر والخنافس والنمل الحقٌقً والدبابٌر والفراشات  
بعض الحشرات ذات األهمٌة الطبٌة الكبٌرة مثل األنواع التً تمتص الدم كرتبة نصفٌة الجناح التً  -6

تنتمً إلٌها عائلة بق الفراش 
 رتبة القمل الماص الذي ٌنتمً له قمل الجسم ورتبة ثنائٌة األجنحة التً تنتمً لها فصائل الذباب  -7

رء وذباب اللحم  الصغٌر العاض والذباب األسود وذباب الرمل والبعوض والذباب المتصٌد وذباب الخٌل وذباب السَّ
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وذباب النوم تسً تسً وذباب البرغش ورتبة البراغٌث ورتبة الحلم الحامل  (غٌر ماص للدم  )والذباب المنزلً 
للمرض ورتبة القرادٌات المصاحبة للمرض  

السموم واإلفرازات والمواد المثٌرة للحساسٌة من قبل المفصلٌات  -8
. بعض مسببات األمراض الوبائٌة المتوطنة والمختارة فً المملكة العربٌة السعودٌة  -9

.  الحماٌة والوقاٌة الشخصٌة من اآلفات المفصلٌة  -10

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة وبؤستخدام أجهزة حدٌثة لؤلختبارات                 - 

السلوكٌة المختلفة  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

.  تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت          - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1.  دراسة الشكل العام 

التصنٌف والعبلقة الحٌوٌة بٌن العائل والطفٌل لبعض الحشرات ذات 
األهمٌة الطبٌة القلٌلة مثل الصراصٌر والخنافس والنمل الحقٌقً 

والدبابٌر والفراشات 

2 2 

بعض الحشرات ذات األهمٌة الطبٌة الكبٌرة مثل األنواع التً تمتص 
الدم كرتبة نصفٌة الجناح التً تنتمً إلٌها عائلة بق الفراش 

2 2 

 1 1رتبة القمل الماص الذي ٌنتمً له قمل الجسم  
ورتبة ثنائٌة األجنحة التً تنتمً لها فصائل الذباب الصغٌر العاض 

والذباب األسود وذباب الرمل والبعوض والذباب المتصٌد وذباب الخٌل 
رء وذباب اللحم والذباب المنزلً  وذباب  (غٌر ماص للدم  )وذباب السَّ

النوم تسً تسً وذباب البرغش  

2 2 

ورتبة البراغٌث ورتبة الحلم الحامل للمرض ورتبة القرادٌات المصاحبة 
للمرض 

2 2 

 1 1السموم واإلفرازات والمواد المثٌرة للحساسٌة من قبل المفصلٌات 
بعض مسببات األمراض الوبائٌة المتوطنة والمختارة فً المملكة العربٌة 

. السعودٌة 
1 
1 

1 
1 

 1 1. الحماٌة والوقاٌة الشخصٌة من اآلفات المفصلٌة 
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أ ـ المعرفة 

(iv) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة التصنٌف والعبلقة الحٌوٌة بٌن العائل والطفٌل- 
معرفة بعض الحشرات ذات األهمٌة الطبٌة الكبٌرة - 
معرفة رتبة القمل الماص - 
معرفة رتبة ثنائٌة األجنحة - 
.  معرفة رتبة البراغٌث- 
معرفة بعض مسببات األمراض الوبائٌة المتوطنة - 
. معرفة الحماٌة والوقاٌة الشخصٌة من اآلفات المفصلٌة - 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  14  
 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
28 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
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. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.. مهارات استخدام االنترنت - 
. مهارات عمل مشارٌع بحثٌة صغٌرة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات  - 

التدرٌب المٌدانً           - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
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: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %30 8-6-4أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى األول  2

 %10 13االختبار الشهري الثانً   3

 %50 15االختبار النهائً  4
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    .  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
– مإسسة ماكمٌبلن للنشر – مورٌس جٌمس ، روبٌرت هاروود. علم الحشرات فً صحة االنسان والحٌوان

 م 1979، لندن– تورونتو – نٌوٌورك 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  طرق وأسس علم التصنٌف

– مإسسة ماكمٌبلن للنشر – مورٌس جٌمس ، روبٌرت هاروود. علم الحشرات فً صحة االنسان والحٌوان
 م 1979، لندن– تورونتو – نٌوٌورك 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 
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معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

، أجهزة االلكترونٌة للدراسة السلوك الحركً ، أقفاص ،  صنادٌق خشبٌة لدراسة السلوك الحركً 
الصندوق المكوكً  ، وسلوك التعلم والذاكرة 

 

 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4

عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
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لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
.  اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 320توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 

.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 320علم األسماك :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

ناصر بن عبدهللا االصقه . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس المقرر       – 4

 

الخامس  :   المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن علم الحبلٌات 222 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة األسس العامة لبٌولوجٌة األسماك- 
. معرفة تصنٌف األسماك- 
.  التعرف على أنواع أسماك شبة الجزٌرة العربٌة- 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
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.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
  1مقدمة عن األسماك 

  3بٌئة األسماك  

  6األجهزة المختلفة لألسماك  

  1النمو وتقدٌر العمر 

  1األعضاء المتخصصة فً األسماك 

  1. تنوع األسماك فً شبه الجزٌرة العربٌة

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  14  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

                                                   28 
 

 ساعة 14

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
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المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(iii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة األسس العامة لبٌولوجٌة األسماك- 
. االلمام فً تركٌب جسم السمكة - 
. معرفة خصائص األسماك المختلفة- 
. معرفة العوامل البٌئٌة التً تإثر على توزٌع األسماك- 
. األجهزة المختلفة ووظائفها- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. المحاضرات باستخدام وسائل التعلٌم المختلفة- 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. تصنٌف األنواع المختلفة من األسماك- 
. تشرٌح األسماك والتعرف على أجزاء جسمها- 
. التعامل مع العٌنات السمكٌة فً المعمل- 
ما ٌمكن التعرف علٌه من أجهزة أثناء التشرٌح - 
 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
التدرٌب العملً  - 

األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
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مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   
: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على الوصف الدقٌق         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
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 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
الدعم المقدم للطلبة   (د 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
جامعة الملك سعود   – كلٌة العلوم – قسم علم الحٌوان – حمود البلوي . د.أ: علم االسماك    تؤلٌف - 1-
مقدمة فً علم األسماك والمصائد  - 2

جامعة قطر  – كلٌة العلوم – إبراهٌم محمد أمٌن 
3 -Biology of  fishes shanley Ihornes Ltd. Bone et. Al. (1999 .)

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -
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: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

– موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – أجهزة تعقٌم – محالٌل –– شرائح –  مجهر ضوئ30ً 
وأدوات السبلمة  – معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
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:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن
. وتطوٌرالمقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 325توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1430/2009 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 
 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة
 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 
 حٌن 325علم الطٌور  :    اسم المقرر و رقمه – 1
 
( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2
 
البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 
 
منصور المنصور . د: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
 
السادس : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5
 
ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6
 
 حٌن 103 (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7
 
مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8
 

األهداف    (ب 
  
: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
. معرفة تارٌخ علم الطٌور و الفائدة االقتصادٌة- 
. معرفة لمحات عن أثر الطٌور فً التوازن البٌئً- 
. معرفة الصفات العامة للطٌور- 
. معرفة التركٌب الخارجً للطٌور و وظائف كل تركٌب- 
. معرفة آلٌة  و أهمٌة و قراءة  وتكلفة ووقت إحبلل الرٌش-
. معرفة أنواع الطٌران و أنماط التزاوج-
.  معرفة آداب و طرق الصٌد العلمٌة و فوائد لحم الطٌور-
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.  القدرة على تفسٌر آلٌة األٌض و تنظٌم درجة الحرارة-
معرفة دوافع ومسارات  ووقت و كٌفٌة و متطلبات هجرة الطٌور عامة و الطٌور المهاجرة عبر -

. السعودٌة بشكل خاص
. (إنفلونزا الخنازٌر، نٌوكاسل، مٌرك)معرفة أكثر األمراض شٌوعا فً الطٌور - 
معرفة تركٌب و وظائف األجهزة الرئٌسة فً الطٌور و التزاوج و حضن البٌض و رعاٌة - 

. الصغار
. اكتساب المهارات األساسٌة لتصنٌف الطٌور - 
. معرفة طرق المحافظة على الطٌور و إنمائها و أهم المنظمات التً تهتم بذلك-

. معرفة آخر المستجدات فً كل ما ٌتعلق بالطٌور- 
 
صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌة  - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  
 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 
المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1مقدمة و خصائص الطٌور العامة للطٌور 

 1 1. التركٌب الخارجً للطٌور و وظائف كل تركٌب

 1 1لمحات عن أثر الطٌور فً التوازن البٌئً 

 1 1. آلٌة  و أهمٌة و قراءة  وتكلفة ووقت إحبلل الرٌش

 1 1 آلٌة األٌض و تنظٌم درجة الحرارة 

 1 1.  أنواع الطٌران و أنماط التزاوج فً الطٌور

 2 1.  آداب و طرق الصٌد العلمٌة و فوائد لحم الطٌور

مسارات ووقت و كٌفٌة و متطلبات هجرة الطٌور عامة 
. و الطٌور المهاجرة عبر السعودٌة بشكل خاص

2 2 

 1 1. األمراض الشائعة فً الطٌور وطرق الوقاٌة منها

 1 1. تركٌب و وظائف األجهزة الرئٌسة فً الطٌور

 1 1طرق المحافظة على الطٌور و إنمائها و أهم المنظمات 
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التً تهتم بذلك  
 2 1تصنٌف الطٌور وما ٌستجد فً علم الطٌور 

 
 
:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 14  

 
 
المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3

: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع
 

 ساعات 10
 
 
 
تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
 

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 
 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
 
 
 
المـــــــــــعــرفـــة  – أ 
 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر·
. معرفة الصفات العامة للطٌور-

. معرفة التركٌب الخارجً للطٌور و وظائف كل تركٌب- 
. معرفة آلٌة  و أهمٌة و قراءة  وتكلفة ووقت إحبلل الرٌش-
. معرفة أنواع الطٌران و أنماط التزاوج-
.  معرفة آداب و طرق الصٌد العلمٌة و فوائد لحم الطٌور-
معرفة دوافع ومسارات  ووقت و كٌفٌة و متطلبات هجرة الطٌور عامة و الطٌور المهاجرة عبر -
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. السعودٌة بشكل خاص
. معرفة أكثر األمراض شٌوعا فً الطٌور- 
. معرفة تركٌب و وظائف األجهزة الرئٌسة فً الطٌور- 
معرفة طرق المحافظة على الطٌور و إنمائها و أهم المنظمات التً تهتم بذلك - 
معرفة آخر المستجدات فً كل ما ٌتعلق بعلم الطٌور - 
 

 
 
 
 
 
 
(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
 
(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 
 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 
 
 
: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
مهارات فحص عٌنات الطٌور - 
. مهارات تجضٌر الشرائح  والعٌنات- 
. مهارات التشرٌح- 
مهارات تصنٌف الطٌور - 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  
 
 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
التدرٌب العملً  - 

األنشطة والواجبات   - 
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: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3

. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  
 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 
 
 
وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1

:   تطوٌرها
. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 
 
 
 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2

. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  
 
 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 
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:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على التشرٌح  الصحٌح و معرفة األعضاء الخاصة بكل جهاز         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 
 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   
 
طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 
المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1

:  المجال
ال ٌنطبق 

 
 
 
 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 
 - 
 - 
 - 

 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3

 ال ٌنطبق 
 

 - 
 - 
 - 

  - 
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تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 
 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1
 %10 9االختبار الشهرى   2
 %5 12واجبات عملٌة   3
 %25 13االختبار العملً  5
 %50 15االختبار النهائً  6
7    
8    

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 
 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 5الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    
 
 

مصادر التعلم   (هـ 
 
:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

ماكلٌبلند الناشر جامعة الملك سعود .كنج  و  ج. س.موجزات التشرٌح الطٌري تؤلٌف أ- 
                I.S.B.Nد محمد الحباك .د عبدالفتاح دروٌش  أ.الجزء األول تؤلٌف أ. تشرٌح ووظائف أعضاء الطٌور الداجنة- 

       977-223 
 

 
 : المراجع األساسٌة – 2
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    :(ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3

Cramp S. and Simmons K.E.L. 1983. The birds of the western Palearctic, Vol. III. 

Oxford University Press, Oxford.   

·. Carey C. 1996. Avian energetics and nutritional ecology. Carey C. 

(Ed). Chapman and Hall, New York .

·R.F. Porter, S. Christensen, P. Shiermacker-Hansen 1996.  Birds of 

the Middle East. Published by ACADEMIC PRESS INC. San Diego, CA 92101 

·Brooke M. and Birkhead T. 1991. The Cambridge Encyclopaedia 

Ornithology. Cambridge University Pres 

 
 
 
الخ .... المواد االكترونٌة و مواقع االنترنت - 4

www.ncwcd.gov.sa 

www.fatbirder.com 

www.birdtours.co.uk 

www.birdlifemed.org 

www.arabianwildlife.com 

www.osme.org 

 
مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5

:  المهنٌة أو األنظمة
 ,SPSS, Image Analysis, Figure Perfect حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس

Table Curved 3D, Sigma scan 

 
 

  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 
 

http://www.ncwcd.gov.sa/
http://www.fatbirder.com/
http://www.birdtours.com.uk/
http://www.birdlifemed.org/
http://www.arabianwildlife.com/
http://www.osme.org/


95 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 
: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 
 
إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3

: (قائمة
أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 

– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 
وأدوات السبلمة  

 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 
 
: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1

توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 
. بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2

: القسم
تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 

.  المستخدمه لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 
 
:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
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فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4

عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 
: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5

.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال
النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر - 

.  المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 326توصٌف مقرر 
علم الثدٌٌات 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 24/2/2008هـ ، الموافق 17/2/1429
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

جامعة الملك سعود المإسسة التعلٌمٌة              

 

علم الحٌوان /العلومالقسم                    / الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 326علم الثدٌٌات :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1)ساعات       2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

درجة البكالورٌوس فً علم الحٌوان -       قسم علم الحٌوان 

 

العقٌلً عبدالعزٌز ناصر .  د: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

  السادس: المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن علم الحبلٌات 222 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

الحرم الجامعً مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة   –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1

. التعرف على الصفات الممٌزة للحٌوانات الثدٌٌة -
التعرف على مسارح تطور أسالف الثدٌٌات  -
التعرف على تكٌفات الثدٌٌات الفسٌولوجٌة والسلوكٌة كنتٌجة إلستجابتها  -

للمؤثرات البٌئٌة 
التعرف على التنوع الثدًٌ وفهم الصفات العامة لبعض مجموعات الثدٌٌات  -



99 

 

الكبرى 
التعرف على مفاهٌم علم البٌئة وعلم حماٌة الحٌاة الفطرٌة األساسٌة ذات  -

العالقة بالثدٌٌات  
التعرف على األنواع الثدٌٌة المتوطنة للجزٌرة العربٌة   -

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال

المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم  -
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري  -
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة   -
  تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم -

 
( وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي سٌرفق: مبلحظة: )وصف المقرر (ج 

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 2 2الصفات الممٌزة للثدٌٌات 

 1 1مسارح تطور الثدٌٌات : نبذة تارٌخٌة

 5 5بٌولوجٌة الثدٌٌات 

 2 2بٌئة الثدٌٌات 

 4 4" التنوع الثدًٌ"تصنٌف الثدٌٌات 

 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة – 3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
20 
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها-  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات- 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً- 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
.. انظر مربع وصف موجز لنتائج التعلم 

 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة- 
. القٌام بأنشطة وواجبات- 
. التعلم النشط من خالل فرق العمل- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
. التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

.  مشاركة الطالب خالل المحاضرة-  

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

التفكٌر الفعال ، االستذكار، التصور ، الحدس :   المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
. إثارة األسئلة خالل المحاضرة-  

والكتابة إلثراء التحلٌل المنطقً – التحلٌل – زٌادة دافعٌة القراءة - 
مشاركة الطالب بإلقاء شروح خالل المحاضرة  - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
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. االختبارات التحرٌرٌة- 
 (دون الحاجة الى اإلستذكار)اإلختبارات السرٌعة - 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 
 

مهارات العبلقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

صنع القرار ، إثارة الدافعٌة ، التوجٌة واإلرشاد : القٌادة - 
االتصال اإلٌجابً ، الثقة بالنفس : التواصل- 
التعاون ، المشاركة الفعالة ، المسئولٌة : العمل الجماعً- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. طرح األسئلة- 
. دراسة الحاالت ووضع الحلول لها- 
. مشاركة الطالب فً مساعدة زمالئهم- 
. تحفٌز الطالب لطرح أسئلة على زمالئهم- 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقٌٌم األعمال الجماعٌة- 
. تقٌٌم األعمال الفردٌة- 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً- 
. (استخدام اإلنترنت: مثال)القدرة على البحث عن المعلومة من مصادر مختلفة - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
واجبات - 
أنشطة صفٌة  - 
. كتابة تقارٌر- 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
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:  (العددٌة)
.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات- 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
   ال ٌنطبق

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خبلل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 10+6االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  4

 %50 15االختبار النهائً  5

 

 الدعم المقدم للطلبة  (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 5الساعات المكتبٌة بمقدار 
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مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
Feldhamer, G. A., L. C. Drickamer, S. H. Vessey, and J. F. Merritt. 2007. 

Mammalogy: adaptation, diversity, and ecology. 2nd edition.  McGraw-Hill, 
New York, 576 pp .

 

:  المراجع األساسٌة – 2
Feldhamer, G. A., L. C. Drickamer, S. H. Vessey, and J. F. Merritt. 2007. 

Mammalogy: adaptation, diversity, and ecology. 2nd edition.  McGraw-Hill, 
New York, 576 pp .

Vaughan, T. A., J. M. Ryan, and N. J. Czaplewski. 1999. Mammalogy. 4th 
edition Harcourt, Fort Worth, 566 pp .

Harrison, D. L. and P. J. J. Bates 1991. The Mammals of Arabia (2nd ed). 
Harrison Zoological Museum Publication. England .

 
:(ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  
 

Martin, R. E., Pine, R., and DeBlase, A. F.  2000. A Manual of Mammalogy, 
3nd edition 

Lawlor, T.E. 1979. Handbook to the orders and families of living mammals. 
Mad River Press, Eureka, CA 

Wilson, D. E. and D. M. Reeder. 2005. Mammal Species of the World. A 
Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins University 

Press, 2,142pp .
Deblase, A.F. & R.E. Martin (1981). A manual of Mammalogy with keysto 

families of the world. W.M.C. Brown company publishers, Iowa, U.S.A .

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
Wilson, D. E. and D. M. Reeder (eds.). 2005. Mammal Species of the World. 

A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed),  Johns Hopkins 
University Press, 2,142 pp. (on line edition :)

http://www.bucknell.edu/msw3/ 
 

Animal Diversity Web, The University of Michigan Museum of Zoology :
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Mammalia.html 

 
The Hall of Mammals :

http://www.ucmp.berkeley.edu/mammal/mammal.html 
 

Animal Info (endangered species :)
http://www.animalinfo.org/index.htm 

http://www.harcourtcollege.com/lifesci/vaughan/index.html
http://www.bucknell.edu/msw3/
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Mammalia.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/mammal/mammal.html
http://www.animalinfo.org/index.htm
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Mammalia Tree of Life Web Project :

http://tolweb.org/tree?group=Mammalia&contgroup=Therapsida 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

الٌوجد 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل حدٌثة للدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 15

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

وأدوات – موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – محالٌل – حاضنات – شرائح – مجاهر ضوئٌة 
السالمة  

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
تقٌٌم الطالب للمقرر وأستاذ المادة نهاٌة الفصل الدراسً - 
. مقابلة عٌنة من الطالب المسجلٌن فً المقرر ألخذ أرائهم- 
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج- 

 

http://tolweb.org/tree?group=Mammalia&contgroup=Therapsida
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:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
. تعرٌف أعضاء هٌئة التدرٌس بأحدث طرق التعلم الفاعل- 
زٌارة بعض األقسام العلمٌة المتمٌزة فً جامعات مشهورة لتبادل الخبرات فً التجارب - 

التدرٌسٌة 
. تطبٌق الطرق المثلى المتعلقة بالتعلم النشط- 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر- 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر- 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المالحظة المباشرة- 
  .األخذ بتوصٌات الطالب بعد التقٌٌم قدر اإلمكان- 
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. تقرره اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر بمقررات مماثلة فً أقسام مشابهة بالجامعات العالمٌة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 

 تحدٌث مصادر التعلم ذات العالقة بالمقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 327توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

  (  حٌن327)علم البرمائٌات والزواحف :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+2 )ثبلث ساعات :  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد بن خالد السعدون . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الخامس  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن 103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

.  معرفة الصفات العامة لطائفة البرمائٌات والزواحف والموضع التصنٌفً لها- 
.  معرفة الدراسة التشرٌحٌة ألجهزة البرمائٌات والزواحف - 
.  معرفة تصنٌف البرمائٌات والزواحف إلى الرتب و العوائل واألنواع- 
.  القدرة على فهم التكٌفات البٌئٌة لمعٌشة هذه الحٌوانات- 
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.  معرفة أهم أنواع البرمائٌات والزواحف  فً البٌئة السعودٌة - 
.  أن ٌتدرب على أجراء بعض التجارب العملٌة - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 2 1مقدمة عامة  

 4 2الصفات العامة للبرمائٌات والزواحف 

 4 2التكاثر وتارٌخ الحٌاة  

 4 2االخصاب فً البرمائٌات والزواحف 

 4 2االتزان الداخلً للبرمائٌات والزواحف 

 4 2العبلقة بالبٌئة الحٌوٌة  

 6 3تصنٌف البرمائٌات والزواحف 

 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

(iv) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
.  معرفة الصفات العامة لطائفة البرمائٌات والزواحف والموضع التصنٌفً لها- 
.  معرفة الدراسة التشرٌحٌة ألجهزة البرمائٌات والزواحف  - 
.  معرفة تصنٌف البرمائٌات والزواحف إلى الرتب والعوائل واألنواع- 
.  القدرة على فهم التكٌفات البٌئٌة لمعٌشة هذه الحٌوانات- 
.  معرفة أهم أنواع البرمائٌات والزواحف فً البٌئة السعودٌة - 
. أن ٌتدرب على أجراء بعض التجارب العملٌة - 
 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2
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التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28 
 

 28  

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
  ساعة فً الفصل الدراسً 30

 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.  مهارات التشرٌح -

.  مهارات استخدام االنترنت- 
.  مهارات عمل مشارٌع بحثٌة صغٌرة - 
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: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
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: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.    إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 
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تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 % 30 8-6-4أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 % 10 9االختبار الشهري األول   2

 % 10 13االختبار الشهري الثانً   3

 % 50 15االختبار النهائً  4

5    

6    

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
  

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 -Goin & Goin ( 1971) Introduction to Herpetology  . 
-Pough, F. H. (2001). Herpetology. Sec. ed. Printice – Hall, inc. N. J .

جامعة الملك . دلٌل الطالب للدروس العملٌة فً علم الزواحف . (2004)محمد خالد . السعدون- 
. سعود 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 
 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
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 -Goin & Goin ( 1971) . Introduction to Herpetology  . 
Pough, F. H. (2001). Herpetology. Sec. ed. Printice – Hall, inc. N. J .

جامعة الملك . دلٌل الطالب للدروس العملٌة فً علم الزواحف . (2004)محمد خالد . السعدون- 
. سعود 

 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 
 
 

 
 
 

  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 20  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 ال ٌوجد 

 



114 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
.  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
. التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 
 
 
 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
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.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 332توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 17/10/2009هـ ، الموافق 28/10/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن332)الفسٌولوجٌا العامة  :   اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+2) ساعات      3:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

صالح عبد الحمٌد قندٌل . د: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الخامس  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن   103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
. التعرف على االجهزة الفسٌولوجٌة تركٌبٌا و وظٌفٌا -  

. مدى مبلئمة التركٌب للقٌام بالوظائف الفسٌولوجٌة - 

. تفسٌر الظواهر الطبٌعٌة داخل الجسم فسٌولوجٌا - 

. معرفة التغٌرات الفسٌولوجٌة التى تنجم عن التغٌرات البٌئٌة و دور الجهاز العصبى - 

. ثبات البٌئة الداخلٌة للجسم  ووسائل تحقٌقها  - 
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. دراسة الجهاز التناسلى فى ذكور واناث الثدٌٌات- 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال و نتائج  -  

.  األبحاث المنشورة 
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
. تجدٌد المراجع التى ٌمكن استقاء المعلومات منها من وقت ألخر  - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1مقدمة  

 8 4فسٌولوجٌا الجهاز الهضمى و االمتصاص 
 6 3الدم والقلب و الجهاز الدورى  
 3 1,5فسٌولوجٌا التنفس فى الثدٌات 

 3 1,5فسٌولوجٌا االخراج 
 4 2الجهاز العصبى و التحكم العصبى 

 4 2  (ذكرى و أنثوى)فسٌولوجٌا التكاثر 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28 
 

 28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
 ساعة 30

 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -7
 

. التعرف على االجهزة الفسٌولوجٌة تركٌبٌا و وظٌفٌا - 

. مدى مبلئمة التركٌبة للقٌام بالوظائف الفسٌولوجٌة - 

. تفسٌر الظواهر الطبٌعٌة داخل الجسم فسٌولوجٌا - 

. معرفة التغٌرات الفسٌولوجٌة التى تنجم عن التغٌرات البٌئٌة و دور الجهاز العصبى - 

. ثبات البٌئة الداخلٌة للجسم و وسائل تحقٌقها  - 

 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام أجهزة العرض المختلفة والشرائح التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
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(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات التركٌب التشرٌحى لبلجهزة - 

. مهارات الفحص المجهرى للقطاعات النسٌجٌة- 

. مهارات تفسٌر الظواهر الفسٌولوجٌه - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
. القدرة على المشاركة والتجارب أثناء المحاضرات النظرٌة - 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت         - 

.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 7االختبار الشهرى األول  1

 % 10 10االختبار الشهرى الثانى  2

 %5 12واجبات عملٌة ومشاركات  3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 

 - Guyton, A. C. and J. E. Hall (1996) Textbook of  

    Medical Physiology 9th ed. , Saunders Co., Philad., Lond .

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

( سعود جامعة الملك- م ، النشر العلمى و المطابع2001محمد بن صالح الخلٌفة )الفسٌولوجٌا العامة - 
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

  ( م2004)مبادىء فى الفٌزٌولوجٌا البٌطرٌة 

حسن عبد الرحمن ، على القرعاوى –  عادل عبد التواب البدرى 

جامعة الملك سعود  –  النشر العلمى و المطابع 

  
 

 
 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
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. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

ال ٌنطبق 
 
 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
ال ٌنطبق 

 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
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: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 
 
 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 

.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -

. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -

. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
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لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
 

.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 

. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 

. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر

. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 342توصٌف مقرر 
بٌولوجٌا جزٌئٌة 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 342 )علم البٌولوجٌا الجزٌئٌة :    اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1+1 ) 2: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد الودعان . د: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السادس : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

مقترح  (بٌولوجٌا وفسٌولوجٌا الخلٌة ) حٌن 242 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6
352 

 

ال ٌوجد  :  (إن وجدت  )المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر – 7

 

الحرم الجامعً :  مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

.  خصائص المادة الوراثٌة - 
. الدنا كمادة وراثٌة - 
. الرنا كمادة وراثٌة لبعض الفٌروسات - 
. تركٌب الدنا - 
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. مفهوم الجٌن على المستوى الجزٌئً - 
. ترتٌب الدنا فى الكروموسومات وتضاعفه - 
. مفهوم التعبٌر الجٌنى - 
. تنظٌم التعبٌر الجٌنى - 
.   التعبٌر الجٌنى فى الكائنات حقٌقٌة النواة - 

التفرٌد والمكتبة الجٌنٌة 
البلمرة التسلسلٌة 

تسلسل النٌوكلٌدات 
عبلج الجٌنات ، نقل الجٌنات، التقنٌة الحٌوٌة

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري طبقاًا للتطورات الحدٌثة فً هذا  المجال  -  
.  مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب والوسائل المعملٌة الحدٌثة  - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
.   مقارنة مفرداته مع ما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 1 1.  خصائص المادة الوراثٌة - 

. الدنا كمادة وراثٌة 
. الرنا كمادة وراثٌة لبعض الفٌروسات 

2 2 

 1 1. تركٌب الدنا 

 1 1. مفهوم الجٌن على المستوى الجزٌئً 

 1 1. ترتٌب الدنا فى الكروموسومات وتضاعفه 

 1 1. مفهوم التعبٌر الجٌنى 

 1 1. تنظٌم التعبٌر الجٌنى 

 1 1.   التعبٌر الجٌنى فى الكائنات حقٌقٌة النواة 

 1 1التفرٌد والمكتبة الجٌنٌة 

 1 1البلمرة التسلسلٌة 

 1 1تسلسل النٌوكلٌدات 

 1 1عبلج الجٌنات ، نقل الجٌنات، التقنٌة الحٌوٌة
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أ ـ المعرفة 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -8
 

.  خصائص المادة الوراثٌة - 
. الدنا كمادة وراثٌة - 
. الرنا كمادة وراثٌة لبعض الفٌروسات - 
. تركٌب الدنا - 
. مفهوم الجٌن على المستوى الجزٌئً - 
. ترتٌب الدنا فى الكروموسومات وتضاعفه - 
. مفهوم التعبٌر الجٌنى - 
. تنظٌم التعبٌر الجٌنى - 
.   التعبٌر الجٌنى فى الكائنات حقٌقٌة النواة - 

التفرٌد والمكتبة الجٌنٌة 
البلمرة التسلسلٌة 

تسلسل النٌوكلٌدات 
عبلج الجٌنات ، نقل الجٌنات، التقنٌة الحٌوٌة

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

الدروس الخاصة المحاضرة 
حل بعض التمارٌن )

 (ومتابعة التجارب

التدرٌب / المٌدانً  / العملً
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

13  13  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
26 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المختبري- 
. التدرٌب على حل المسائل والتمارٌن والواجبات المقدمة للطلبة - 
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(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات إجراء التجارب الوراثٌة ومتابعتها - 
. مهارات تحضٌر الشرائح المجهرٌة لمراحل االنقسام المٌوزي والكرموسومات متعددة الخٌوط- 
. مهارات فحص الشرائح المجهرٌة المحملة بالمراحل المختلفة لبلنقسام المٌوزي - 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة المستخدمة - 

. مهارات إجراء التحالٌل االحصائٌة وتفسٌر النتائج المتحصل علٌها من التجارب 
مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت للبحث عن المواضٌع الحدٌثة فً علم - 

. البٌولوجٌة الجزٌئٌة 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.   الواجبات األسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ التجارب المطلوبة - 
. القدرة على العمل بشكل مستقل لتحلٌل نتائج التجارب - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
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. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
. القدرة على حل المسائل الحسابٌة والتمارٌن           - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.  تكلٌف الطلبة بواجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم الواجبات واألنشطة وكتابة التقارٌر - 

 
( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً    -  5

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  
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التقٌٌم النهائً 

 ٪ 10 12 ـ 8 ـ 5 ـ 3أنشطة ـ مناقشات –  واجبات  1

 ٪ 20 12 و 7االختبارات الشهرٌة   2

 ٪ 30 12االختبار العملً  3

 ٪ 40 15االختبار النهائً  4
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    .  ساعات أسبوعٌاًا 6الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 
:       الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب –  1
  

 

Biomedical Science Explained: Molecular Genetics by J T Handcook , 
1st edition, 1999 .

 

:  المراجع األساسٌة – 2

Allison, L. A.  (2008): Fundamental Molecular Biology. 2nd edition, Wiley-

Blackwell Ltd.; Malden, MA, USA  .

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
Weaver R. F. (2008). Molecular Biology. McGraw Hill Higher Education; 4th 

edition   
 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Lizabeth%20A.%20Allison
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
. قاعة حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

. معمل خاص مجهز بكل ما ٌتطلبه المقرر 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
جهاز حاسب آلً  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة
 مجهر ضوئً ، شرائح ، حاضنات ، محالٌل ، أجهزة تعقٌم ، أجهزة قٌاس متنوعة ، موازٌن، 20

.   حمامات مائٌة ، أجهزة قٌاس األس الهٌدروجٌنً ، معمل رقمً ، وأدوات السبلمة 

 
 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 
 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر -    

. من قبل القسم 
.  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر ألخذ آرائهم ومدى استفادتهم من المقرر -    

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم
تقٌٌم القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً أداء ما ٌتطلبه المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه -    

.  لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر -    
.   التقوٌم الذاتً للبرنامج-    

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً ـ توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة المستخدمة  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
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فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
.  اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر بمقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة محلٌاًا وعالمٌاًا -     
مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل عضو هٌئة التدرٌس والزمبلء ذو -    

. االختصاص 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال-     

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واالستفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 352توصٌف مقرر 
أساسٌات علم الوراثة 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 352 )أساسٌات علم الوراثة :    اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1+1 ) 2: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

فٌصل بن محمد أبو طربوش . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السابع : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 (بٌولوجٌا جزٌئٌة) حٌن 342 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  :  (إن وجدت  )المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر – 7

 

الحرم الجامعً :  مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

.  مقدمة فً علم الوراثة وفروعه الرئٌسٌة وأسباب دراسته - 
. العبلقة بٌن الجٌنات وصفات الكائنات الحٌة- 
. طرق البحث المستخدمة فً علم الوراثة - 
. األساس الكرموسومً للتوارث - 
. التوارث المندلً - 
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. امتدادات التوارث المندلً - 
. الوراثة البلمندلٌة - 
. الطفرات وآلٌات اصبلح الدنا - 
. تحدٌد الجنس فً الكائنات الحٌة حقٌقٌة النوى - 
.   مقدمة فً الهندسة الوراثٌة وأهم تطبٌقاتها - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري طبقاًا للتطورات الحدٌثة فً هذا  المجال  -  
.  مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب والوسائل المعملٌة الحدٌثة  - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
.   مقارنة مفرداته مع ما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
علم الوراثة وفروعه الرئٌسٌة وأسباب دراسته وطرق البحث المستخدمة 

فً علم الوراثة 
2 2 

 2 2الكرموسومات ودورة الخلٌة واالنقسام المٌتوزي 
 2 2االنقسام المٌوزي والنظرٌة الكرموسومٌة 

 2 2قوانٌن مندل 
 1 1تباٌنات السٌادة واأللٌبلت المتعددة 

 1 1األثر المتعدد للجٌن والجٌنات الممٌتة 
 1 1النفاذ والتعبٌر والتؤثٌر األمومً 

 1 1التوارث التخلقً والسٌتوببلزمً 
 1 1الطفرات وتحدٌد الجنس واالرتباط بالجنس 

 1 1الهندسة الوراثٌة وأهم تطبٌقاتها 
 

أ ـ المعرفة 

(v) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :
 

.  مفهوم علم الوراثة وفروعه الرئٌسٌة وأسباب دراسته - 
.  صفات الكائنات الحٌة المبلئمة للتجارب الوراثٌة - 
.  طرق البحث المستخدمة وعلم الوراثة - 
.  الكرموسومات ودورة الخلٌة - 
 . (االنقسام المٌتوزي والمٌوزي وأهمٌتهما الوراثٌة  )األساس الكرموسومً للتوارث - 
. قوانٌن مندل ومفهوم االحتماالت فً علم الوراثة - 
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. مفهوم السٌادة وأنواعها واأللٌبلت المتعددة واألثر المتعدد للجٌن - 
. الجٌنات الممٌتة والنفاذ والتعبٌر - 
. الوراثة البلمندلٌة - 
. الطفرات وتحدٌد الجنس فً الكائنات الحٌة حقٌقٌة النوى - 
.  الهندسة الوراثٌة وأهم تطبٌقاتها- 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

الدروس الخاصة المحاضرة 
حل بعض التمارٌن )

 (ومتابعة التجارب

التدرٌب / المٌدانً  / العملً
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  14  
 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
25 

 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المختبري- 
. التدرٌب على حل المسائل والتمارٌن والواجبات المقدمة للطلبة - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
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. مهارات إجراء التجارب الوراثٌة ومتابعتها - 
. مهارات تحضٌر الشرائح المجهرٌة لمراحل االنقسام المٌوزي والكرموسومات متعددة الخٌوط- 
. مهارات فحص الشرائح المجهرٌة المحملة بالمراحل المختلفة لبلنقسام المٌوزي - 

. مهارات إجراء التحالٌل االحصائٌة وتفسٌر النتائج المتحصل علٌها من التجارب 
. تحدٌد فصائل الدم لطلبة المقرر - 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت للبحث عن المواضٌع الحدٌثة فً علم الوراثة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.   الواجبات األسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ التجارب المطلوبة - 
. القدرة على العمل بشكل مستقل لتحلٌل نتائج التجارب - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
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: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
. القدرة على حل المسائل الحسابٌة والتمارٌن           - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.  تكلٌف الطلبة بواجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 
   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم الواجبات واألنشطة وكتابة التقارٌر - 

 

 
( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

    

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً    -  5

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 ٪ 10 12 ـ 8 ـ 5 ـ 3أنشطة ـ مناقشات –  واجبات  1
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 ٪ 20 12االختبارات الشهرٌة   2

 ٪ 30 13االختبار العملً  3

 ٪ 40 15االختبار النهائً  4

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    .  ساعات أسبوعٌاًا 6الساعات المكتبٌة بمقدار 
مصادر التعلم   (هـ 

 
:       الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب –  1
  

 

عائدة وصفً عبد الهادي . االردن، عمان، دار الشروق للنشر والتوزٌع. مقدمة فً علم الوراثة- 
1998 

 

فٌصل بن محمد أبو طربوش واألستاذ . د. تؤلٌف أ. تدرٌبات معملٌة فً أساسٌات علم الوراثة -    
. هـ  1420محمد محمد حسن نبهان ، 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
Brooker, R. J. (2009). Genetics : Analysis and Principles. McGraw-

Hill, New York, USA 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -Griffuths, A. J. F. et al (2008) Introduction to genetic analysis. W. H. 

Freeman and company. New York, USA .

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
. قاعة حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

. معمل خاص مجهز بكل ما ٌتطلبه المقرر 
  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
جهاز حاسب آلً  

 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة
 مجهر ضوئً ، شرائح ، حاضنات ، محالٌل ، أجهزة تعقٌم ، أجهزة قٌاس متنوعة ، موازٌن، 20

.   حمامات مائٌة ، أجهزة قٌاس األس الهٌدروجٌنً ، معمل رقمً ، وأدوات السبلمة 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 
 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر -    

. من قبل القسم 
.  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر ألخذ آرائهم ومدى استفادتهم من المقرر -    

 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم
تقٌٌم القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً أداء ما ٌتطلبه المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه -    

.  لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر -    
.   التقوٌم الذاتً للبرنامج-    
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:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً ـ توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة المستخدمة  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  

 
 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
.  اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر بمقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة محلٌاًا وعالمٌاًا -     
مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل عضو هٌئة التدرٌس والزمبلء ذو -    

. االختصاص 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال-     

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واالستفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 355توصٌف مقرر 
وراثة األنواع الفطرٌة الحٌوانٌة 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 355 )وراثة األنواع الفطرٌة الحٌوانٌة :   اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 0+2 ) 2: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

فٌصل بن محمد أبو طربوش . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

مقرر اختٌاري : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 (أساسٌات علم الوراثة   ) حٌن 352 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذا المقرر – 6

 

ال ٌوجد  :  (إن وجدت  )المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر – 7

 

الحرم الجامعً :  مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  –  8

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

معنى التنوع الوراثً الحٌوانً وأهمٌته - 
فقدان التنوع الوراثً الحٌوانً وتؤثٌرات العوامل التً تإدي الى هذا الفقدان على العشٌرة - 
طرق المحافظة على التنوع الوراثً - 
المستودعات الجٌنٌة واألنواع الحٌوانٌة المهددة بالخطر - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)
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: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري طبقاًا للتطورات الحدٌثة فً هذا  المجال  -  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
.   مقارنة مفرداته مع ما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1مفهوم التنوع الوراثً الحٌوانً 

 4 2تؤثٌرات فقدان التنوع الوراثً على العشٌرة  
 4 2حجم العشٌرة وتؤثٌره على بقاء األنواع 

 2 1التآكل الوراثً والتنوع الحٌوانً 
 8 4طرق المحافظة على التنوع الوراثً 

 2 1زٌادة حجم العشٌرة 
 6 3المستودعات الجٌنٌة واألنواع الحٌوانٌة المهددة بالخطر 

 

أ ـ المعرفة 

(vi) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :
 

مفهوم التنوع الوراثً الحٌوانً - 

  تؤثٌرات فقدان التنوع الوراثً على العشٌرة- 
.  االنحراف الوراثً - 
التزاوجات بٌن األقارب - 
انخفاض التدفق الجٌنً  - 
التآكل الوراثً وتؤثٌره على التنوع الحٌوي - 
طرق المحافظة على التنوع الحٌوي خارج الموقع - 

طرق المحافظة على التنوع الحٌوي فً الموقع - 

المستودعات الجٌنٌة - 

.  االنواع الحٌوانٌة المهددة بالخطر- 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

الدروس الخاصة المحاضرة 
حل بعض التمارٌن )

 (ومتابعة التجارب

التدرٌب / المٌدانً  / العملً
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28 5 - 7 15  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع
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35 
تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب على حل المسائل والتمارٌن والواجبات المقدمة للطلبة - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات كٌفٌة تحدٌد مستوى التنوع الحٌوي فى النوع - 
مهارات كٌفٌة معرفة أن التنوع الحٌوي المفقود ٌإثر بشدة على بقاء النوع - 
مهارات كٌفٌة تحدٌد الوسائل الفاعلة التً تعمل على تجنب خفض حجم العشٌرة - 
مهارات كٌفٌة محاولتنا للحفاظ على التنوع الحٌوي الموجود - 
مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت للبحث عن المواضٌع الحدٌثة فً موضوع - 

. المقرر 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

األنشطة والواجبات - 
التقارٌر  - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 

.   الواجبات األسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 
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وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ المواضٌع المطلوبة - 
. القدرة على العمل بشكل مستقل لتحلٌل نتائج دراسات سابقة - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
. القدرة على حل المسائل الحسابٌة والتمارٌن           - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.  تكلٌف الطلبة بواجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

. تقوٌم الواجبات واألنشطة وكتابة التقارٌر - 
. تقوٌم استفادة الطالب خبلل المناقشات- 

 
( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 
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: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً    -  5

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 ٪ 20 12 ـ 8 ـ 5 ـ 3أنشطة ـ مناقشات –  واجبات  1

 ٪ 20 12 و 7االختبارات الشهرٌة   2

 ٪ 20  13 - 6تقارٌر  3

 ٪ 40 15االختبار النهائً  4

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على قدرة الطالب على حل التمارٌن الحسابٌة 

. المطلوبة منه
    .  ساعات أسبوعٌاًا 8الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 
:       الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب –  1
  

 

    -Klung, W.; Cummings, M. and Spencer, C. (2006). Concepts of 
Genetics. Pearson Edu. International. New Jersey, USA .

 

:  المراجع األساسٌة – 2
Hartl, D.L. and Jones, E.W. (2002). Essential Genetics: A Genomics 

Prospective. Jones and Bartlett Publishers. Sudbury, MA, USA 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
Brooker, R. J. (2009). Genetics : Analysis and Principles. McGraw-

Hill, New York, USA   .
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: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
. قاعة حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
جهاز حاسب آلً  

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

ال ٌنطبق 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1

توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر -    
. من قبل القسم 

.  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر ألخذ آرائهم ومدى استفادتهم من المقرر -    
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم
تقٌٌم القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً أداء ما ٌتطلبه المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه -    

.  لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر -    
.   التقوٌم الذاتً للبرنامج-    

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر معمل رقمً ـ توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة المستخدمة  - 
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.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة

.  اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر بمقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة محلٌاًا وعالمٌاًا -     
مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل عضو هٌئة التدرٌس والزمبلء ذوي -    

. االختصاص 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال-     

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واالستفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 (إدارة المزارع السمكٌة) حٌن 366توصٌف مقرر
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 

.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن366)إدارة المزارع السمكٌة :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1)ساعتان :  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

ناصر بن عبدهللا االصقه . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

مقرر اختٌاري  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن علم 320 حٌن علم الحبلٌات ، 222 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6
. األسماك

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 
 

األهداف     (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
معرفة إدارة األحواض والمزارع السمكٌة - 
. معرفة أنواع األحواض ومراقبة جودة المٌاه- 
. معرفة إدارة وكٌفٌة تنظٌف األحواض وتغٌٌر مٌاهها- 
.  معرفة إدارة التسوٌق ومراقبة السوق- 
. معرفة إدارة التغذٌة وتكوٌن أعبلف األسماك المرباه- 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة    - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 4 2مقدمة عن إنشاء المزارع السمكٌة  

 4 2إدارة األحواض وأنواعها 

 2 1جودة المٌاه المستخدمة 

 2 1أجهزة تحلٌل المٌاه وكٌفٌة استعمالها 

 4 2إدارة اإلنتاج السمكً  

 4 2نقل الزرٌعه ومراحل نموها ورعاٌتها 

 2 1 (صناعٌة– طبٌعٌه )إدارة التغذٌة 

 2 1مراقبة األسماك وتحدٌد مواعٌد الصٌد 

 2 1طرق تسوٌق األسماك 

 2 1كٌفٌة إعادة تشغٌل األحواض بعد موسم الصٌد  

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً  

أخرى 
 

14 
 

 28  

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 ساعة 42                                               

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
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المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -

. معرفة األسس العامة إلنشاء وإدارة المزارع السمكٌة- 
. معرفة كٌفٌة التعامل مع ا؟ألسماك المستقدمة الى المزارع- 
. معرفة خصائص واحتٌاجات األسماك المستزرعة- 
. معرفة العوامل البٌئٌة المحٌطة وأثرها على األحواض واألسماك المستزرعة- 
. األجهزة المختلفة لقٌاس جودة المٌاه وأهمٌتها- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. المحاضرات باستخدام وسائل التعلٌم المختلفة- 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
. القٌام ببعض الزٌارات المٌدانٌة للمزارع السمكٌة بالمملكة- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. (رملٌة– أسمنتٌة – طمٌٌة )تصنٌف األنواع المختلفة من األحواض السمكٌة - 
– احضار بعض عٌنات المٌاه بعد المزارع المنتشرة بالمملكة لتقدٌر األوس الهٌدروجٌنً - 

. الخ.........االمونٌا والنٌترٌت – الملوحة 
. معرفة تشرٌح والتعرف على أجهزة األسماك المختلفة-

. التعامل مع األسماك فً المعمل وكٌفٌة أخذ العٌنات منها- 
.  كٌفٌة استخدام أجهزة قٌاس جودة المٌاه وتحلٌلها والمحافظة على االجهزة- 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
التدرٌب العملً  - 

األنشطة والواجبات    - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
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مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

      
: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على الوصف الدقٌق         - 

.  القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 - 
  - 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهري   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    . ساعات أسبوعٌا7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
السٌد محمد إبراهٌم ٌونس . ناصر بن عبدهللا األصقه ، د. د.أ: تؤلٌف  )تقنٌة وإدارة)االستزراع السمكً - 1-

جامعة الملك سعود   – كلٌة العلوم – قسم علم الحٌوان –   (2009)
مإسسة الكوٌت للتقدم العلمً ، إدارة التؤلٌف - عبد الفتاح محمد السٌد. د.أ (1994)أسس االستزراع السمكً - 2

والترجمة والنشر ، الكوٌت    
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عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد ، دار النشر للجامعات . د.أ (1994)األسس العلمٌة إلنتاج األسماك ورعاٌتها - 3
.   المصرٌة ، المنصورة ، جمهورٌة مصر العربٌة

4 – Parker, R. (2002). Aquaculture Science, 2nd ed. Delmar, Thomson Learning, 
USA, (book) 621 p .

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -

  
  

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
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إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

. أجهزة قٌاس األكسجٌن ودرجة الحرارة واالمونٌا وغٌرها فً الماء–  وأدوات السبلمة 
 

 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبٌانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر ألخذ أرائهم -
  
 

 
 
 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمة لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
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فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجلة فً - 

. المجال
النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر - 

.  المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 373توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

 

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 373 )بٌئة برٌة :  اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1 + 1 ) 2:  الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد بن خالد السعدون   . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر  – 4

 

الخامس : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه  – 5

 

 حٌن 103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

مقدمة عامة  - 
. مفاهٌم اساسٌة فً علم البٌئة - 
. اساسٌات النظام البٌئً - 
. النظم البٌئٌة البرٌة - 
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 . (الخ... النتروجٌن ، األكسجٌن ، الكاربون )دورات العناصر - 
. المجتمعات الحٌوانٌة األرضٌة - 
. التوزٌع الجغرافً للحٌوانات - 
. (الرطوبة، الضوء ، درجة الحرارة )العوامل الطبٌعٌة - 
. (العبلقات بٌن أفراد النوع الواحد والعبلقات بٌن األنواع المختلفة )العوامل االحٌائٌة - 
. بٌئة الجماعات - 
. (الخ... معدالت الوفٌات ، معدالت الوالدات  )خواص الجماعات - 
. (التشرٌحٌة، الفسٌولوجٌة ، التكٌفات المورفولوجٌة  )تكٌفات الكائنات الحٌة للبٌئة الصحراوٌة - 

 
 
 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة اإلنترنت  - 

 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 1 1مقدمة -

 1 1. مفاهٌم اساسٌة فً علم البٌئة - 

 1 1. اساسٌات النظام البٌئً - 

 1 1. النظم البٌئٌة البرٌة - 

 2 2 . (النتروجٌن، االكسجٌن ، الكربون )دورات العناصر-  

 1 1. المجتمعات الحٌوانٌة األرضٌة - 

 1 1. التوزٌع الجغرافً للحٌوانات - 

 2 2. العوامل الطبٌعٌة- 

 1 1. العوامل االحٌائٌة  - 

 1 1. بٌئة الجماعات - 
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 1 1. خواص الجماعات - 

 1 1تكٌفات الكائنات الحٌة للبٌئة الصحراوٌة -

 
 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة النظام البٌئً -     
. معرفة دورات العناصر -     
. معرفة المجتمعات الحٌوانٌة األرضٌة -     
. معرفة التوزٌع الجغرافً للحٌوانات -    
. معرفة العوامل الطبٌعٌة واالحٌائٌة -    
. معرفة بٌئة الجماعات وخواصها -    
. معرفة تكٌفات الكائنات الحٌة للبٌئة الصحراوٌة -    
   -

 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 14  

 
 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
30 

 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
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.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
 

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 
 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.  مهارات استخدام االنترنت- 
.  مهارات عمل مشارٌع بحثٌة صغٌرة - 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 
 
 
 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
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مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
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طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 
 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

نسبة الدرجة األسبوع المستحق مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  رقم 
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... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلًالتقٌٌم  
الخ 

إلى درجة  
التقٌٌم النهائً 

 %30 8-6-4أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى األول   2

 %10 13االختبار الشهري الثانً   3

 %50 15االختبار النهائً  4

5    
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

.  ساعات أسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 
 

  

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
   

علم البٌئة  - 
. االردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع  . (م 2000)، ابو دٌه ،   علٌا بوران 

الدلٌل العملً فً البٌئة الحٌوانٌة     - 
.   جامعة الملك سعود  . (هـ1422)عوض وآخرون ،    الجهنً 

 -
   

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
علم البٌئة  -         

. االردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع  . (م 2000)، ابو دٌه ،   علٌا بوران 
الدلٌل العملً فً البٌئة الحٌوانٌة     - 
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.   جامعة الملك سعود  . (هـ1422)عوض وآخرون ،    الجهنً 
  
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
 
 

  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 20  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 ال ٌوجد 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
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توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 
. بالمقرر

.  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
. التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 

 النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 حٌن 374توصٌف مقرر 
 
 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2009روجع اكتوبر 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن374 )بٌئة مائٌة :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1 + 1) ساعة 2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

د علً بن سلٌمان العقل  . أ:  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السادس   : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 ( حٌن103)    (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذا المقرر  – 6

 

ال ٌوجد   (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر  – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة خصائص البٌئة المائٌة- 
. معرفة الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للمٌاه- 
معرفة النظام البٌئً المائً الحٌوانً والنباتً - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة  - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1مقدمة عن البٌئة المائٌة  

 2 2دراسة الخصائص الفٌزٌائٌة للمٌاه 
 3 3دراسة الخصائص الكٌمٌائٌة للمٌاه 

 2 2دراسة العبلقة بٌن الحٌوانات المائٌة و النباتات المائٌة 
 4 4دراسة  نماذج من الحٌوانات المائٌة 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب التعاونً أو / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرات 
االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة 

أخرى 

12  24  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات     - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
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المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

دراسة  خصائص البٌئة المائٌة - 
  (عكارة– شفافٌة – ملوحة – حرارة )دراسة خصائص المٌاه الفٌزٌائٌة - 
– األس الهٌدروجٌنً – أكسجٌن مذاب غازات أخرى مذابة )دراسة خصائص المٌاه الكٌمٌائٌة - 

 (العسر
دراسة  بعض  النباتات المائٌة ذات العبلقة بالحٌوانات المائٌه - 
دراسة بعض  الحٌوانات المائٌة و أدورها فً البٌئة  - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

 (اختبار فصلً للنظري و آخر للعملى ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

مهارات التعرف على البٌئة المائٌة وتغٌراتها - 
مهارات التعرف على طرق قٌاس الخصائص الفٌزٌائٌة للمٌاه وتطبٌقاتها العلمٌة - 
مهارات التعرف على طرق قٌاس الخصائص الكٌمٌائٌة للمٌاه وتطبٌقاتها العلمٌة -

مهارات فً القدرة على تصنٌف ووصف الحٌوانات المائٌة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام الحٌوانات الكاملة للدراسات الشكلٌة، و الشرائح للخبلٌا و األنسجة المختلفة   - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 
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. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً             - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
. القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 
  
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات -2

. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقويم التكاليف والواجبات - 

 

 

 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5

رقم  
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقٌٌم 

النهائً 

 %10 6االختبار النظري  األول   1

 %10 12االختبار النظري الثانً  2

 %30 13االختبار العملً   

 %50 15 (نظرى)اإلختبار النهائً  3
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
    .ساعات اسبوعٌاًا 6الساعات المكتبٌة بمقدار  

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

االردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع– علم البٌئة  (2000)محمد ، وابو دٌة، بوران -1
جامعة الملك سعود ، الدلٌل العلمً ي البٌئة الحٌوانٌة  (هـ1422)الجهنً وآخرون  -2
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: المراجع األساسٌة – 2

االردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع– علم البٌئة  (2000)محمد ، وابو دٌة، بوران -11
جامعة الملك سعود ، الدلٌل العلمً ي البٌئة الحٌوانٌة  (هـ1422)الجهنً وآخرون  -12

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

االردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع– علم البٌئة  (2000)محمد ، وابو دٌة، بوران -1
جامعة الملك سعود ، الدلٌل العلمً ي البٌئة الحٌوانٌة  (هـ1422)الجهنً وآخرون  -2

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

.          مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

            حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
     قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

     معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 25  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 
حٌوانات تجارب حٌه ـ أجهزه الجراء القٌاسات المختلفة – شرائح للعٌنات  -  مجهر ضوئً 25 

. للمٌاه  ـ أحواض زجاجٌه 
:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
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توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص     - 
.            بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم - 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

   
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
 

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً  - 

.            المجال

   النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
.            المقرر
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 نموذج توصٌف المقرر

 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 375التلوث  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

فهد بن عبدالمحسن المسند . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السابع  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن مبادىء فً علم الحٌوان 103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

األهداف     (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
. التعرٌف بالتلوث والملوث- 
. التعرٌف بؤنواع الملوثات ومسببات التلوث- 
. التعرٌف باآلثار الجانبٌة للملوثات- 
. التعرٌف بالطرق السلٌمة لحماٌة البٌئة من التلوث- 
. القدرة على تطبٌق طرق قٌاس الملوثات- 
. القدرة على استخدام أجهزة قٌاس الملوثات-

. القدرة  على تحلٌل ومناقشة نتائج تجارب المقرر- 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل المختصٌن بالقسم ومقارنته محلٌا وإقلٌمٌا وعالمٌا - 
. تحدٌث المحتوى حسب التقدم فً مجال التلوث -  
. تحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب  واألجهزة الحدٌثة - 
. تطوٌر مصادر التعلم نظرٌا وعملٌا - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
  ًشرح الجدول الزمنً للفصل الدراس .

تعرٌف بااالهداف والمحتوى  -13
المراجع  -14
مقدمة للمقرر  -15
التعرٌف بمفهوم التلوث والملوث وعبلقتهما بالبٌئة  -16

. والكائنات الحٌة

 
 
1 

 
 
1 

 ًالتلوث وعبلقته بالنظام البٌئ .

  تصنٌف الملوثات

 ًالعوامل المإثرة على التلوث البٌئ .

 ًمصادر التلوث البٌئ .

1 1 

 3 3. تلوث الهواء وطرق التحكم به 
 2 2. تلوث المٌاه وطرق التحكم به 
 ً2 2. التلوث الحراري واإلشعاع 
 ً1 1. التلوث الضوضائ 
  ً1 1التلوث الغذائ 

. اآلثار الحٌوٌة للملوثات -
التلوث بالمملكة ودول الخلٌج العربٌة  -

 
2 

 
2 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
 ساعة 28

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها-  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات- 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً- 

 
المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

(ii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة التلوث والملوث- 
. معرفة أنواع الملوثات ومسببات التلوث- 
. معرفة اآلثار الجانبٌة للملوثات- 
. معرفة الطرق السلٌمة لحماٌة البٌئة من التلوث- 
. معرفة طرق قٌاس الملوثات- 
. معرفة طرق استخدام أجهزة قٌاس الملوثات-

. معرفة  تحلٌل ومناقشة نتائج تجارب المقرر- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. التعلٌم التعاونً- 
. البحث واالكتشاف- 
. التفكٌر اإلبداعً- 
. التفكٌر الناقد- 
. العصف الذهنً- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
. التقارٌر والمشاركة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
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. مهارات تصمٌم  وإعداد وتنفٌذ التجارب- 
. مهارات العمل المٌدانً- 
. مهارات  العمل ضمن فرٌق العمل- 
. مهارات استخدام األجهزة العلمٌة- 
. المهارات اإلحصائٌة والبٌانٌة- 
. مهارات البحث والتحلٌل- 
.  المهارات المساندة كالحاسب اآللً واالنترنت - 

 
 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
. التعلٌم التعاونً- 
. البحث واالكتشاف- 
. التفكٌر اإلبداعً- 
. التفكٌر الناقد- 
.  العصف الذهنً- 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3

. االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
. التقارٌر والمشاركة- 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً فرٌق لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. التعلٌم التعاونً - 
. العصف الذهنً - 
.  البحث واالكتشاف - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال التعاونٌة - 
.   تقوٌم األعمال الفردٌة - 
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: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل ضمن الفرق         - 
.  القدرة على التعامل مع المسائل اإلحصائٌة          - 
. القدرة على استخدام الحاسب و شبكة اإلنترنت         - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات         - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. التعلٌم التعاونً - 
.   البحث واالكتشاف - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم الواجبات واألنشطة - 

 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق  

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 10-6-2أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %15 8االختبار الشهري   2
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 %25 13االختبار العملً  3

 %50 15االختبار النهائً  4
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    . ساعات أسبوعٌا7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
عمادة شئون المكتبات،جامعة الملك . التلوث وحماٌة البٌئة. (1985)العودات،محمد و باصهً، عبدهللا ٌحٌى 

. الرٌاض- سعود
الرٌاض - دار الخرٌجً للنشر والتوزٌع .علوم تلوث البٌئة (1998)السوٌدان، حسن بن محمد 

. الرٌاض- قٌاس التلوث البٌئً، دارالمرٌخ . (1988)الطٌب، نوري طاهر وجرار، بشٌر محمود
.  المدخل إلى العلوم البٌئٌة، دار الشروق والتوزٌع، عمان، ألردن. (1991)غراٌبة، سامح والفرحان، ٌحٌى

      

:  المراجع األساسٌة – 2
. الرٌاض، مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج–  (1990)سلٌمان العقٌلً وبشٌر جرار - تلوث الهواء  .1
( – 1988)محمد الحسن وابراهٌم المعتاز – مصادرها وطرق مكافحتها ، أضرارها: ملوثات البٌئة .2

. الرٌاض، مكتبة الخرٌجً
، برنامج االمم المتحدة للبٌئة–  (1990)ترجمة نوري الطٌب وبشٌر جرار – تلوث هواء المدن  .3

. كٌنٌا، نٌروبً
. المإلف–  (1998)عبدالبدٌع حمزة زللً –  (تلوث الهواء)مقدمة لعلوم التلوث البٌئً  .4
مكتبة دار المطبوعات –  (1992)خالد محمود بنات و احمد عبدالقادر باحفظ هللا – التلوث المائً  .5

. جدة، الحدٌثة

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 Journal of King Saud University. Science 

 

                                                                    :الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4

http://www.epa.gov/ 

http://www.csl.gov.uk/ 

http://www.4eco.com/water_pollution/index.html 
 

 
 

http://www.epa.gov/
http://www.csl.gov.uk/
http://www.4eco.com/water_pollution/index.html
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

برامج أجهزة قٌاس التلوث 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
 مقعد مزودة  بنظام تفاعلً 20قاعات حدٌثة  سعة  

معامل خاصة مجهزة بمتطلبات البحث والتجارب بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
متوفرة 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة قٌاس – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجاهر ضوئٌة ومجهر الكترونً 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – متنوعة 

أجهزة فحص الملوثات المختلفة كاالمتصاص الذري  والعكارة والتوصٌل الكهربً والضجٌج 
واإلشعاع وأدوات السبلمة  

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبٌانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر ألخذ أرائهم -
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
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:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر تجهٌزات حدٌثة أول بؤول و الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة والمعدات -  
متابعة المستجدات فً سوق العمل وتدرٌسها ضمن المقرر  -  

.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر- 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة فً جامعات أخرى- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 

اقتصادٌات المزارع السمكٌة   (حٌن381 ) توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 

.  ضمان الجودة الداخلٌة
المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 
علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 
 حٌن 381اقتصادٌات المزارع السمكٌة :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعتان      2:  الساعات المعتمدة – 2
 
البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 
 
ناصر بن عبدهللا االصقه . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
 
مقرر اختٌاري  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5
 
 حٌن علم األسماك 322 حٌن علم الحبلٌات ، 222 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6
 
ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7
 
مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8
 
 

األهداف    (ب 
  
: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة الحاجة الى االستزراع السمكً- 
. معرفة فائدة االستزراع السمكً وأثره على األمن الغذائً- 
. معرفة المشارٌع ودراسة الجدوى أالقتصادٌه- 
. التعرف على العوامل الرئٌسٌة المحددة الختٌار أماكن االستزراع - 
.  معرفة أنواع األسماك أالقتصادٌه ومدى مقاومتها للتغٌرات فً الظروف البٌئٌة- 
 
صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)
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: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 
المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1مقدمه عن اقتصادٌات االستزراع السمكً 

 2 1اقتصادٌات المصاٌد واالستزراع  

 2 1  الحاجة الى االستزراع

 4 2    مشاكل األمن الغذائً ومساهم االستزراع فً حلها

 2 1تخطٌط المشارٌع السمكٌة 

 2 1دراسة الجدوى االقتصادٌة للمزارع 

 4 2  األنواع االقتصادٌة المستخدمة فً المزارع

 2 1اختٌار موقع المزرعة 

 2 1العقبات التً تواجه تطور االستزراع السمكً 

 4 2االستزراع السمكً فً المملكة العربٌة السعودٌة والوطن العربً 

 2 1األوقات المناسبة لتسوٌق األسماك 

 
 
:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  

 
 
المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3

: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع
 ساعة 42
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
 

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 
 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
 
 
 
المـــــــــــعــرفـــة  – أ 
 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر·
 

. معرفة األسس العامة القتصادٌات المزارع السمكٌة - 
. كٌفٌة التخطٌط إلنشاء مشارٌع االستزراع - 
. معرفة خصائص األسماك المختلفة والناجحة اقتصادٌاًا فً االستزراع - 
معرفة العوامل البٌئٌة التً تإثر على األسماك المستزرعة ومدى تؤثٌرها على العائد           - 

.    االقتصادي 
. معرفة الحسابات المختلفة وناتج الربح من االستزراع - 
 
 
 
(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. المحاضرات بؤستخدام وسائل التعلٌم المختلفة- 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
 
(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 
 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 
 
: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.  دراسة معدالت نمو األسماك االقتصادٌة المستخدمة فً االستزراع - 
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. معرفة العائد االقتصادي من مشارٌع االستزراع واختٌار أفضل األنواع - 
. التعامل مع العٌنات السمكٌة فً المعمل وتحلٌل لحومها لمعرفة القٌمة الغذائٌة لها - 
. ما ٌمكن التعرف علٌه من أجهزة األسماك أثناء التشرٌح - 
.   بعض األمثلة الحسابٌة - 
 
 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
التدرٌب العملً  - 

األنشطة والواجبات   - 
  
  
 
: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3

. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 
 
وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1

:   تطوٌرها
. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 
 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2

. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   
: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 
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:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1

. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على الوصف الدقٌق         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
  
 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   
 
طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 
المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1

:  المجال
ال ٌنطبق 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 

 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3

 ال ٌنطبق 
 

 - 
 - 
 - 

  - 
 
تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  



195 

 

التقٌٌم النهائً 
 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1
 %10 9االختبار الشهرى   2
 %5 12واجبات عملٌة   3
 %25 13االختبار العملً  5
 %50 15االختبار النهائً  6
7    
8    

الدعم المقدم للطلبة   (د 
 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    
 

مصادر التعلم   (هـ 
 
:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

التقنٌات الحدٌثة لئلنتاج التجاري  (1998)أشرف محمد عبدالسمٌع جودة . أسامة محمد الحسٌنً ، د.  د.أ-1
الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ، القاهرة ، جمهورٌة - (االستزراع ، التفرٌخ الصناعً وإنتاج األسماك)لؤلسماك 

. مصر العربٌة

Mesk, C. (1985). Fish Aquaculture Technology and Experiments. 
Pergamon Press. (book), 23p .

:  المراجع األساسٌة – 2
 
 
: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -

  
  
 
 
: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5

:  المهنٌة أو األنظمة
حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
 
 
 
 

  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 
 
: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1

قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 
معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 
 

  
 
: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 
 
إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3

: (قائمة
أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 

– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 
وأدوات السبلمة  

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 
: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1

توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 
. بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
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االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2

: القسم
تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 

.  المستخدمه لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
 
فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4

عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 
: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5

.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال
النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر - 

.  المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 

المجلس األعلى للتعلٌم 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 

 حٌن 382توصٌف مقرر 

قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م 21/10/2009هـ ، الموافق 2/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

حٌن  -  382التنوع الحشري فً المملكة      :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد صالح الخلٌفة . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السادس   : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن 311    (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. دراسة التنوع الحشري لصحاري الجزٌرة العربٌة - 
. جمع الحشرات من بٌئات متباٌنة من المملكة العربٌة السعودٌة- 

 



200 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 9 3تنوع االحٌائً لصحاري الجزٌرة العربٌة   

دراسة االحٌائٌة والتوزٌع الهم االنواع الحشرٌة المعرفة فً المملكة 
العربٌة السعودٌة  

3 9 

 6 2طرق جمع الحشرات  
 12 4طرق تعرٌف الحشرات  

 6 2تصبٌر الحشرات المجمعة من الحقل 
   
   
   

   

   

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
                                       30 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(v) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة التنوع االحٌائً فً مملكة العربٌة السعودٌة  - 
. معرفة طرق جمع الحشرات  - 
. معرفة  تصبٌر الحشرات - 
. معرفة تصنٌف الحشرات - 
. معرفة حفظ الحشرات - 
 .
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

 (اختباران ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 
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 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 
 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فً القدرة علً تصنٌف الحشرات فً المملكة - 
. مهارات فً القدرة علً وصف الحشرة تصنٌفٌا- 
. مهارات فً جمع الحشرات و حفظها- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
.   استخدام طرق الجمع المختلفة لتجمع الحشرات - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3

 ال ٌنطبق 
 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 
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:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
- Required Text(s )

 
 -Elzinga , Richard,  ٍ S. (1997) Fundamentals of Entomology 4th eds. 

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey  07458 
 
-Upton, M. S. (1991). Methods for Collecting, Preserving and Studying 

Insects and Allied Form CSIRO Division of Entomology, Australia.  

 
 
 

: المراجع األساسٌة – 2
Richards, O. W. and R. G. Davies (1977) Imm's General Text Book of 

Entomology , 10th ed. Land Chapman & Hall .  
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

Fauna of Arabia. Vol. 1-24 .

  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 
 
 
 

 
 
  المرافق المطلوبة (و 
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أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

ادوات تحضٌر عٌنات الحشرات شبكات جدٌدة – حاضنات –  مجهر ضوئً شرائح للعٌنات  30 
.  قنانً قتل الحشرات و صنادٌق الحفظ الحشرات 

 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
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:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 412توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

م 24/10/2009هـ ، الموافق 5/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 
 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 412مناعة الطفٌلٌات   علم:    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1 )      ساعات2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

جمال بدر . د:  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
 

السادس  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  212 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة أساسٌات بٌولوجٌا الطفٌلٌات- 
. مقدمة عن المناعة طبٌعٌة والمكتسبة- 
الخصائص المناعٌة لبعض الطفٌلٌات المتوطنة فً المملكة العربٌة السعودٌة والطرق التً - 

. ٌستطٌع من خبللها الجهاز المناعً ان ٌإدي إما إلى المرض أو الحماٌة
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. اإلختبارات المعملٌة لتحضٌر االنتٌجٌن و التشخٌص باستخدام األجسام المضادة- 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
.   مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. اعادة تحدٌث مفردات المقرر بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1
ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 2 1مقدمة للمادة،  أساسٌات وتارٌخ علم الطفٌلٌات 

  تعرٌف أنواع الطفٌلٌات التً تصٌب االنسان وطرق العدوي 
المختلفة 

1 2 

 2 1  تعرٌف المناعة الطبٌعٌة والمكتسبة 

 2 1البلعمة ودورها فً التخلص من بعض الطفٌلٌات 

 2 1الطفٌلٌات التً تصٌب خالٌا الجهاز المناعً البلعمٌة 

 2 1دور  جهاز المتمم فً الرد المناعً ضد الطفٌلٌات 

دور الخالٌا المبرزة ألنتٌجٌن الطفٌلٌات فً تنشٌط الجهاز  
المناعً 

1 2 

الطفٌلٌات الموطنة بالمملكة العربٌة السعودٌة وطرق اإلصابة بها 
والرد المناعً علٌها 

1 2 

 2 1أنواع الرد المناعً للتخلص من الطفٌلٌات 

 2 1تقنٌة اإلختبارات المعملٌة لتحضٌر األنتٌجٌن من الطفٌلٌات 

 2 1تشخٌص اإلصابة بالطفٌلٌات بإستخدام تقنٌة األجسام المضادة 
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:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

11 
 

 22  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
45 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات-      
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً     - 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة بٌولوجٌا الطفٌلٌات وانواعها- 
. معرفة أسالٌب وطرق إصابة الطفٌلٌات للجسم- 
. معرفة المناعة الطبٌعٌة ضد الطفٌلٌات- 
. معرفة دور المناعة المكتسبة فً التخلص من االصابة بالطفٌلٌات - 
. معرفة أنواع الطفٌلٌات التً تصٌب الخبلٌا البلعمٌة- 
معرفة أنواع الطفٌلٌات المتوطنة بالمملكة العربٌة السعودٌة وطرق االصابة - 
.. تقنٌة اإلختبارات المعملٌة لتحضٌر األنتٌجٌن من الطفٌلٌاتمعرفة - 
. تشخٌص اإلصابة بالطفٌلٌات بإستخدام تقنٌة األجسام المضادة- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

التركٌزأثناء المحاضرة علً جزب اإلنتباه والتفاعل مع الطالب، من خبلل مراجعة ومناقشة - 
. مختصرة لموضوعات المحاضرة السابقة وربطها بموضع المحاضرة الحاضرة

مناقشة مختصرة لؤلهداف التعلٌمٌة المتعلقة بموضوعات المحاضرة - 
 مناقشة وعرض موضوعات المحاضرة، باستخدام الباوربوٌنت والرسوم واألشكال التوضٌحٌة، 

. لقضح فهم، إ دراك، واستٌعاب الطالب
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توضٌح وتسهٌل مناقشة موضوعات المحاضرة بجعل الموقف التعلٌمً كمحاكاة ألمثلة تشبه - 
لحٌاة الطالب الٌومٌة، حتً ٌرتقً مستوي إستٌعاب الطالب الً المستوي التعلٌمً الرابع آال وهو 
تطبٌق المعلومات، مع مبلحظة أن أدنً مستوٌات التعلم هو الحفظ ، ٌلٌه الفهم، ثم اإلستٌعاب، ثم 

. التطبٌق وهو أرقً مستوٌات التعلم
تلخٌص موضوعات المحاضرة مع التركٌز علً المفاهٌم الرئٌسٌة  - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات منزلٌة- 
تشجٌع وتدرٌب الطبلب علً التعلم بواسطة نظام مجموعات المناقشة - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات المصغرة التحرٌرٌة الدورٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 
 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات الفحص المجهري للدم للتمٌٌز بٌن انواع الخبلٌا المناعٌة- 
مهارات فصل خبلٌا الدم األحادٌة بإستخدام الفٌكول عمل إستزراع لها - 
. مهارات إجراء عملٌة البلعمة الخلوٌة لبعض البكترٌا خارج وداخل جسم الحٌوان- 
مهارات فحص بعض طفٌلٌات الدم و البراز - 
مهارات إجراء تفاعل االنتٌجٌن واألجسام المضادة - 
.  مهارات إجراء أختبار تثبٌت المكمل- 
. مهارات الفصل الكهربائً المناعً- 
مهارات تشخٌص االصابة بإستخدام األجسام المناعٌة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. اإلختبارات المصغرة المختصرة كل اسبوعٌن- 
العرض الشفهً لبعض الموضوعات - 
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.  الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
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مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل  –  1
:            المسئولٌة المطلوب تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن       - 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن       - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة والمشاركة فً مناقشة التعلم الجماعً       - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً       - 
. تكلٌف فردى       - 
. مناقشة جماعٌة       - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
.  تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 
: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  التعلمً (الموقف)القدرة على اكتشاف الحل للمشكلة           - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.  وأنشطة وكتابة تقارٌر واجبات إعطاء - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات  – 3
:  (العددٌة)      الحسابٌة 

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:        فً هذا المجال
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ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
ال ٌنطبق  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
ال ٌنطبق  
 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 
 %5  8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1
 %15 9االختبار الشهرى   2
 % 5 12واجبات عملٌة   3
 %25 13االختبار العملً  5
 %50 15االختبار النهائً  6
7    
8    

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
( علم المناعة)مترجم  (2005)ماهر السٌونً حسٌن       - 
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Power point slides prepared by Dr. Gamal Badr 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 -   Kenneth and  Hunter (19982)  Immunoparasitology 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

مجهزة بالدروس العملٌة  معامل خاصة

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
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      .  توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم المقرر - 
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ آرائهم  -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات     - 
.              المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / أستاذ المادة مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
المقرر 
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المملكة العربٌة السعودٌة 

المجلس األعلى للتعلٌم 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 

 حٌن 413توصٌف مقرر 

قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

م 21/10/2009هـ ، الموافق 2/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

حٌن  -  413الحشرات و صحة البٌئه   :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد صالح الخلٌفة . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السابع    : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن 311    (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 
 
 

األهداف    (ب 
  

: التعرف علً مصادر االزعاج والهلع التً تحد ثها الحشرات   – 1
. التعرف علً معدل نشاط و توزٌع الحشرات النافعة والضارة  - 
. التعرف علً التاثٌرات السلبٌة واالٌجابٌة للحشرات علً صحة البٌئة  - 



219 

 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 6 2التعرٌف بعلم الحشرات وتاثٌراته علً صحة االنسان    

 9 3الحشرات والبٌئه   
 9 3الحشرات النافعة    

 9 3الحشرات الضارة    
 9 3نشاط وتوزٌع الحشرات  

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  

 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
                                       30 
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(vi) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة تاثٌر الحشرات علً البٌئة   - 
. معرفة مصادر االزعاج والهلع التً تحدثه الحشرات  - 
. معرفة  نشاط وتوزٌع الحشرات فً البٌئة  - 
. معرفة الحشرات التً تصٌب االنسان والنبات  - 
. معرفة الحشرات التً تصٌب المواد المخزونة - 
 .
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

 (اختباران ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 



221 

 

 
 
 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فً القدرة علً معرفة اثر الحشرات البٌئة - 
. مهارات فً القدرة علً معرفة نشاط وتوزٌع الحشرات فً البٌئة - 
. مهارات فً معرفة الحشرات الضارة والنافعة - 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
.   استخدام طرق الجمع المختلفة لتجمع الحشرات - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3

 ال ٌنطبق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة



224 

 

.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 
 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
- Required Text(s )

 
 -Walker, Alan(1994). The Arthropods of human and Domestic Animals. 

Chapman & hall .
 

Soulsby, E. J, L. (1982). Helminths, Arthropods and Protozoa of 
Domesticated animals, Baillier Tindall..  

 
 
 

: المراجع األساسٌة – 2
Richards, O. W. and R. G. Davies (1977) Imm's General Text Book of 

Entomology , 10th ed. Land Chapman & Hall .  
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

Fauna of Arabia. Vol. 1-24 .

  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

ادوات تحضٌر عٌنات الحشرات شبكات جدٌدة – حاضنات –  مجهر ضوئً شرائح للعٌنات  30 
.  قنانً قتل الحشرات و صنادٌق الحفظ الحشرات 

 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
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.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 420توصٌف مقرر 
علم تشرٌح الفقارٌات المقارن 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1430 
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نموذج توصٌف المقرر 

 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

جامعة الملك سعود المإسسة التعلٌمٌة              

 

علم الحٌوان /العلومالقسم                    / الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 420تشرٌح الفقارٌات المقارن :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1)ساعات       2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد أحمد الدخٌل . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السابع : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  482 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1

محاولة فهم النمو التدرجً لبعض أعضاء أجهزة الجسم فً سلسلة من  -
. الحٌوانات الفقارٌة

محاولة فهم لماذا تتبدل أشكال ووظائف أعضاء بعض األجهزة الجسدٌة فً  -
.  الفقارٌات



229 

 

التعرف على المؤثرات البٌئٌة الحٌوٌة وغٌر الحٌوٌة وماهً درجة تأثٌر  -
وماهً الدرجة النسبٌة ، ضغوطها على أعضاء الجهاز الجسدي المطلوب دراستة

. إلستجابة أعضاء الجهاز للضغوط البٌئٌة الخارجٌة
التعرف على الدرجة النسبٌة لنمو مجمل أعضاء أجهزة الجسم ومدى تأثٌر  -

وماهً الدرجة النسبٌة إلستجابة ، ضغوطها على أعضاء الجهاز المطلوب دراستة
. أعضاء الجهاز للضغوط الدرخلٌة

التدرب على فهم نوعٌات تصامٌم أجهزة الجسم وماذا ٌعنً كون تصمٌم الجهاز  -
. بسٌطاًال أو معقداًال 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال

المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم  -
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري وخاصةًال عن تحورات وتكٌفات أعضاء  -

الحبلٌات 
مراجعة وتحدٌث الدروس العلمٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات  -

الحدٌثة  
  تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم بإستخدام اإلنترنت -

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1علم التشرٌح   

 1 1علم التشرٌح المقارن 
 1 1نبذة تارٌخٌة 

 1 1مصطلحات تشرٌحٌة 
 1 1أسلوب دراسة التشرٌح المقارن 

 5 5الجهاز الجلدي 
 3 3الجهاز الهٌكلً 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

13  13  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
26 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

.. انظر مربع وصف موجز لنتائج التعلم 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

:  المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
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األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 
وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1

:   تطوٌرها
. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
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(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %5 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %30 أسبوعٌة 10أختبارات أسبوعٌة   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %20 13االختبار العملً  5

 %40 15االختبار النهائً  6
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

 
مطابع . ترجمة السٌد صالح الدٌن النوري. التشرٌح المقارن للفقرٌات.1985. جورج، كنت
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. العراق ، جامعة الموصل
 

. منشورات جامعة عمر المختار. التشرٌح المقارن للحبلٌات.1995. محمود قاسم، قاسم
. لٌبٌا . البٌضاء

 modakmam@ksu.edu.sa.    تشرٌح الفقارٌات المقارن. 2009. محمد أحمد، الدخٌل
 

Kardong, K.V. 2001. Vertebrates-Comparative Anatomy, 
Function,                 Evolution, 3rd ed., Dubuque, IA: 

Wm.C. Brown .
Kluge, A.G.,et al.1977. Chordate Structure & Function, 2nd ed., 

New York: Macmillan Publishing Company .
Romer, A.S., & T.S. Parsons. 1986. The Vertebrate Body, 6th 
ed., Philadelphia, PA: Saunders College Publishing  .

Walker, W.F. 1987. Functional Anatomy of the Vertebrates.An  
Evolutionary Perspective, 1st ed., Philadelphia, PA: Saunders  

       College Publishing .
Weichert,C.K.1970. Anatomy of the Chordates. 4th ed., 

McGraw-        Hill Kogakusha,Ltd .
 

:  المراجع األساسٌة – 2
: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -Lewis Ricki (2005) Human Genetics. McGraw-Hill Science Engineering, USA .

 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1

mailto:modakmam@ksu.edu.sa
mailto:modakmam@ksu.edu.sa
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قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 
معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 
 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

– أجهزة قٌاس متنوعة – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
وأدوات السبلمة  – موازٌن 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

 
 
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
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عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 423توصٌف مقرر 
مباديء علم االجنة الوصفً 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

م 19/10/2009هـ ، الموافق 30/10/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 423مباديء علم االجنة الوصفً :   اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1)ساعتٌن      : الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

عثمان الدوخً . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

السابع  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن   103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعلومات األساسٌة عن علم األجنة والمراحل التً ٌمر بها الجنٌن أثناء 
تكوٌنه مثل مراحل تكوٌن األمشاج واإلخصاب والتفلج والتبطٌن وتكوٌن الطبقات الجنٌنٌة الثبلث ومرحلة التعضً 

. وتكوٌن بعض األعضاء األساسٌة ومقارنتها بٌن األجنة المختلفة
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
. مقدمة تارٌخٌة و مصطلحات ومفاهٌم

. الخبلٌا الجنسٌة االولٌة
. التمٌز الجنسً لؤلجنة و  تكوٌن المناسل

1 2 

.  تكوٌن األمشاج المذكرة 
. عملٌة االنطاف والتحول النطفً

1 2 

 2 1.  تكوٌن االمشاج المإنثة 
 2 1.   التحكم الهرمونً فً عملٌة تكوٌن االمشاج

. عملٌة االخصاب 
  

1 2 

. التفلج 
. أمثلة على التفلج فً الفقارٌات 

1 2 

.   التبطٌن
.  أمثلة على التبطٌن فً الفقارٌات 

1 2 

 2 1.  تؤسٌس الجسم وتكوٌن األجهزة العضوٌة 
.  األساس الخلوي للتغٌرات المظهرٌة 
 .  ( مم 10مم و3 ) التغٌرات المظهرٌة لجٌن الضفدعة 

 

1 2 

:  أعضاء تتكون من طبقة االكتودٌرم
: مثال 

 (المخ و النخاع الشوكً  ) الجهاز العصبً 
 

1 2 

.  الغدة النخامٌة 
 

1 2 

 (العٌن )أعضاء الحس 
 

1 2 
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: أعضاء تتكون من طبقة المٌزودٌرم 
:  مثال 

 الجهاز البولً التناسلً 
 الجهاز الدوري و األوعٌة الدموٌة 

1 2 

أعضاء تتكون من طبقة االندودٌرم 
: مثال 

.   الجهاز الهضمً 
  
 

1 2 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 14  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
 ساعة 14

 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -

 
  .التمٌز الجنسً لؤلجنة . معرفة مصطلحات ومفاهٌم فً علم األجنة-  
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.  تكوٌن االمشاج المذكرةو  (المبٌض والخصٌة )تكوٌن المناسل  معرفة - 
. تكوٌن االمشاج المإنثة والتحكم الهرمونً فً عملٌة تكوٌن االمشاجمعرفة  - 
. معرفة االخصاب وتكوٌن البلقحة و عملٌات التفلج فً انواع من الفقارٌات - 
. معرفة عملٌات التبطٌن وتكوٌن الطبقات الجنٌنٌة الثبلث- 
. معرفة عملٌات التعضً وتكوٌن االعضاء وامثلة على ذلك- 
. معرفة خطوات تكوٌن بعض االعضاء الرئٌسة فً الجسم- 
 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
  
. مهارات تحضٌر الشرائح  والعٌنات- 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة- 
. مهارات التشرٌح واستئصال االنسجة- 
.  مهارات البحث والتحلٌل والمقارنة بٌن االنواع- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
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: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
.  مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
.   تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
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طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 
 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5
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 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

: مصادر التعلم  (هـ 
: الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
مركز النشر العلمً، . فاطمة القدسً/صالح عبدالعزٌز الكرٌم ود. د.تألٌف أ "علم االجنة الوصفً المقارن-  1

.   هـ1429جامعة الملك عبدالعزٌز 

مطابع /محمد الغندور .ا/عثمان الدوخً . د.أ/أحمد الحمٌدي.د.أ. االساسٌات فً عملً اجنة الفقارٌات- 2

. م1998جامعة الملك سعود 

 
 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
. مطابع جامعة الملك سعود. ماهر ابراهٌم/د. مقدمة فً علم االجنة للفقارٌات- 1

 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  
    Developmental Biology "by Scott F. Gilbert 2003 7th ed .Sinauer 

Association Inc. Sunderland Massachusetts's .
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: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 
 
 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  
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:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 
 
 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  

 
 
 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
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. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 ( حٌن424)توصٌف مقرر مبادئ علم األجنة التجرٌبً 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 424مبادئ علم األجنة التجرٌبً   :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

أحمد بن راشد الحمٌدي . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثامن  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  مبادئ علم األجنة الوصفً  423 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعلومات األساسٌة عن علم األجنة التجرٌبً والتجارب التً أدت إلى فهم 

عملٌة التكوٌن الجنٌنً والتماٌز الخلوي وبعض التجارب التطبٌقٌة على األجنة 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
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التواصل مع الطلبة وتوفٌر شرائح العرض  والمحاضرات للطبلب عن طرٌق األنترنت لصفحاتنا 
  www.ksu.edu.sa /faculty of science:على األنترنت  بصفحة الجامعة 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم- 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
المقدمة  ومحتوٌات المقرر ومتطلباته   -17
لمحة تارٌخٌة عن علم األجنة التجرٌبً  -18

 1األسبوع األول 

: التماٌز الخلوي والحث الجنٌنً 
 التماٌز الخلوي:Cellular 

Differentiation  
التحدٌد والتماٌز الخلوي  -19

Determination  
: العوامل التً تتحكم فً التماٌز الخلوي -20

دور النواة فً عملٌة التماٌز الخلوي  .1
دور السٌتوبالزم فً عملٌة التماٌز  .2

الخلوي 
دور الهرمونات فً عملٌة التماٌز  .3

الخلوي 
دور العوامل البٌئٌة فً التماٌز  .4

الخلوي 

 ًالحث الجنٌن :
 Embryonicتعرٌف الحث الجنٌنً  -21

Induction  
 Embryonic: المنظمات الجنٌنٌة  -22

Organizer  
فً البرمائٌات ، والطٌور ،والثدٌٌات   -23
استنتاجات على تجارب الحث الجنٌنً  -24

األسبوع الثانً  
 
 
 
 
 
 

األسبوع الثالث 
 
 

األسبوع الرابع 

3 

 Cancer and الخالٌا الجنٌنٌة والخالٌا السرطانٌة
Embryonic cells 

المواد الكٌمٌائٌة المتسرطنة  /الخالٌا السرطانٌة 
نظرٌات التسرطن  / اإلشعاع والسرطان 

أوجه الشبه بٌن الخالٌا الجنٌنٌة والخالٌا السرطانٌة  

 1األسبوع الخامس 

  Teratology:التشوهات الخلقٌة
الفترة الجنٌنٌة الحرجة  

 1األسبوع السادس 
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الدراسات التجرٌبٌة  
العوامل التً تحدث التشوهات الخلقٌة فً األجنة 

 1األسبوع السابع  درجات 10 (التشوهات الخلقٌة)األختبار الشهري من أوال إلى 

 Parthenogenesisالتكاثر العذري 
مفهوم التكاثر العذري  -25
التكاثر العذري االصطناعً  -26
تفسٌر حدوث التكاثر العذري  -27

 1األسبوع الثامن 

 Artificial التلقٌح واإلخصاب  االصطناعً
Insemination (AI) And In vitro 

fertilization(IVF  )
أنواع التلقٌح االصطناعً  -28
جمع البوٌضات  /جمع الحٌوانات المنوٌة  -29
التلقٌح و اإلخصاب االصطناعً فً الحٌوانات  -30

المعملٌة والحقلٌة 
اإلخصاب االصطناعً فً اإلنسان وطفل  -31

األنابٌب  

األسبوع  
التاسع 

 
 

والعاشر  
 

2 

دراسات  تطبٌقٌه على األجنة  
  Identical twin productionإنتاج التوائم - 
  Cloningاالستنساخ- 
 Chimeraدمج األجنة - 
  Cry preservationتقنٌة حفظ وتجمٌد األمشاج واألجنة- 
 Stem cellsالخالٌا الجذعٌة  - 

األسبوع الحادي عشر 
 

والثانً عشر 
 

والثالث عشر 

3 

 1األسبوع الرابع عشر    ( درجات 10) األختبار الشهري الثانً بحث وإلقاء البحث 
 

: محتوى  العملً  
التعرٌف باألدوات واألجهزة المستخدمة فً تجارب األجنة العملً األول 

عمل األنشوطة الشعرٌة وسحب األنابٌب الدقٌقة  العملً الثانً  

تنشٌط المباٌض بالهرمونات فً الضفدعة العملً الثالث  

تنشٌط المباٌض بالغدة النخامٌة للضفدعة وعمل التلقٌح الخارجً العملً الرابع 

تجدد الزعنفة الذٌلٌة فً  ابوذنٌبة العملً الخامس  

عمل النافذة لجنٌن الدجاج  العملً السادس 

عمل الغطاء القشري وتنمٌة جنٌن الدجاج العملً السابع  

عمل شرائح لجنٌن الدجاج العملً الثامن  

تؤثٌر بعض المشوهات على نمو األجنة الدجاج او الفئران  العملً التاسع  

 جمع الحٌوانات المنوٌة وتجمٌدها للفئران العملً العاشر  

العملً الحادي 
عشر  

تنشٌط المباٌض فً الفئران وعمل اإلخصاب االصطناعً فً الطبق تنشٌط 
المباٌض فً الفئران وعمل اإلخصاب االصطناعً فً الطبق 

العملً الثانً 
عشر 

االختبار النهائً الموعد األسبوع قبل االختبار اإلعدادي العام الرابع عشر 
 درجة اختبار نهائً  20 درجات  تقارٌر أسبوعٌة 10التقٌٌم  
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:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى العملً  

14 
 

 2 ×12عملً  12 12العملً 
ساعة 

 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
:  (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات      - 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً      - 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -9

 

معرفة كٌف ٌتم تكوٌن  أعضاء وأجهزة األجنة من البوٌضة المخصبة   -32
معرفة العبلقة بٌن التحدٌد والتماٌز الخلوي لخبلٌا الجنٌنً أثناء تكوٌنه  -33
معرفة العبلقة بٌن التحفٌز والمنظمات الجنٌنٌة ودورها فً التماٌز لؤلعضاء  -34

الجنٌن 
دور المشوهات كالعقاقٌر واألشعة فً احداث التشوهات الخلقٌة وتفسٌرها  -35
معرفة العبلقة بٌن الخبلٌا السرطانٌة والخبلٌا الجنٌنٌة وتحول الخبلٌا السرطانٌة  -36

لخبلٌا جنٌنٌة 
 التكاثر العذري والتلقٌح اإلصطناعً   -37
معرفة الدراسات التطبٌقٌة على األجنة  مثل تقنٌة إنتاج طفل األنابٌب، اإلستنساخ  -38

، دمج األجنة ، إنتاج الخبلٌا الجذعٌة حفظ  األمشاج واألجنة بالتجمٌد وانتاج بنك األصول 
. الوراثٌة 
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(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات انتاج األجنة ومتابعة تطورها- 
. مهارات تحضٌر الشرائح  والعٌنات لؤلجنة  - 
. مهارات دور المشوهات على إحداث  األجنة المشوهة - 
مهارات حقن الهرمونات التناسلٌة لتنشٌط المباٌض - 
جمع الحٌوانات المنوٌة لعمل اإلخصاب اإلصطناعً الداخلً والخارجً  . مهارات- 
مهارات نقل األجنة  - 
  

 
 
 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
القٌام ببحث متخصص فً األجنة التجرٌبً  - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 
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وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

القدرة على استٌعاب أهداف المقرر -
.  القدرة على كتابة تقرٌر لكل تدرٌب عملً - 
. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن -
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
.  القدرة على استٌعاب الجانب المعرفً والعملً التطبٌقً للمقرر          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
. القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

الجانب السلوكً والتعامل مع زمبلئه           - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
كتابة بحث فً مجال األجنة التجرٌبً   - 

. إعطاء أنشطة وكتابة تقارٌر           - 
  -           

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
تقوٌم التكالٌف كالبحث والتجربة  وإلقاء البحث   - 
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. تقوٌم المواظبة والحضور            - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

 األطبلع على الجانب التطبٌقً للمقرر من خبلل الزٌارات ألحد مراكز طفل األنبوب أو بنك 
األصول الوراثٌة أو اإلطبلع على األبحاث التطبٌقٌة الجارٌة فً القسم او كلٌة علوم األغذٌة و 

الزراعة أو مركز أبحاث حماٌة الحٌاة الفطرٌة   
             

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
/  زٌارة لؤلحد المراكز التطبٌقٌة مثل وحدة العقم بالمستشفى - 

. اإلنتاج الحٌوانً لكلٌة الزراعة /               بنك األصول الوراثٌة لوزارة الزراعة
.               اإلطبلع على التجارب البحوث القائمة لطبلب الدراسات العلٌا 

           

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 كتابة التقرٌر  عن كل عملً  وكذلك عن الزٌارة وماذا استفاد منها 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً   -  5

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 12 إلى 3تقارٌر عملٌة اسبوعٌة   1

 %10 7االختبار الشهرى   2

 %10 13واجبات عملٌة أو بحثٌة  وإلقاء بحث  3

 %20 14االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 
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اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء  المحاضرات والتدرٌبات 

. العملٌة
.  ساعات أسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

 

:  المراجع األساسٌة – 2
/ صالح عبدالعزٌز كرٌم . د.تألٌف أ"المدخل إلى علم األجنة الوصفً والتجرٌبً  .1

. م1990مطابع دار المجتمع للنشر والتوزٌع 
صالح عبدالعزٌز . د.أ/ احمد راشد الحمٌدي . د.أ:مقدمة فً علم األجنة التجرٌبً  .2

هـ 1429مطابع جامعة الملك سعود / كرٌم 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
األساسٌات فً عملً أجنة الفقارٌات الوصفً والتجرٌبً - 

. م 1998مطابع جامعة الملك سعود /محمد الغندور .ا/عثمان الدوخً . د.أ/أحمد الحمٌدي.د.أ
3-Developmental Biology "by Scott F. Gilbert 2003 7th ed .Sinauer 

Association Inc. Sunderland Massachusetts's.  
  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

www.ksu.edu.sa./alhimaidi 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج  مرتبطة بالمجهر لتحلٌل الصور  - 
التصوٌر الرقمً  - 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

http://www.ksu.edu.sa./alhimaidi
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: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة مجهزة بؤدوات وأجهزة العرض كالسلٌدات وكالبوربوٌنت والشفافٌات  

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

– حاضنات – شرائح – مجهر تشرٌحً ومجهر الكترونً /  مجهر ضوئً  مقلوب العدسة  30 
أجهزة قٌا س –   حمامات مائٌة – موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – أجهزة تعقٌم – محالٌل 

وأدوات السبلمة  – معمل رقمً – األس الهٌدروجٌنً 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

متابعة مدى أداء وتفاعل الطبلب مع المقرر من خبلل الحضور واإلختبارات             - 
  
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
التحدٌث المستمر للمقرر   - 

 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
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توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة  -
دعم القسم بطاقم فنً ومساعدى بحاث لدعم العملٌة التعلمٌة العملٌة من  خبلل تؤهٌل            - 

           الموجودٌن او اٌجاد  بدٌل لهم  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 425توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 425أسماك وقشرٌات اقتصادٌة :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعة      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

ناصر بن عبدهللا االصقه . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر       – 4

 

الثامن  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن علم األسماك 320 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة األسس العامة لبٌولوجٌة األسماك والقشرٌات- 
خصائص األسماك والقشرٌات التً ٌمكن استزراعها فً المملكة العربٌة السعودٌة - 
األسس العامة لبلستزراع المائً - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
  1مقدمة عن األسماك والقشرٌات 

  2أسماك المٌاه العذبة والمالحة والموٌلحة  
  2أهم األسماك التً ٌمكن تفرٌخها واستزراعها فً المملكة العربٌة السعودٌة 

  2التكاثر ودورة الحٌاة ألمثلة مختارة من األسماك  

  2التكاثر ودورة الحٌاة ألمثلة مختارة من القشرٌات 

  2األسس العامة لتربٌة األسماك والقشرٌات  

  2مراحل االستزراع  

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28 
 

 28  

 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

                                                   45 
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 ساعة 28
 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(vii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة األسس العامة لبٌولوجٌة األسماك والقشرٌات- 
خصائص األسماك والقشرٌات التً ٌمكن استزراعها فً المملكة العربٌة السعودٌة - 
األسس العامة لبلستزراع المائً - 
 

 
 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. المحاضرات بؤستخدام وسائل التعلٌم المختلفة- 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
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(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. معرف األنواع المختلفة من أسماك األستزراع- 
نمازج معملٌة لؤلحواض السمكٌة - 
التعرف علً  متطلبات وأجهزة األستزراع - 
  
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
التدرٌب العملً  - 

األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على الوصف الدقٌق         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
  

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 ال ٌنطبق 
 - 
 - 
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: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 



265 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
أحمد عبدالوهاب برانٌه ، عبد الرحمن عبداللطٌف الجمل ، محٌى السعٌد عٌسى ، محمد . د.أ- 1-

األسس العلمٌة والعملٌة لتفرٌخ ورعاٌة  (1996)فتحً عثمان ، شرٌف شمس الدٌن صادق 
األسماك والقشرٌات فً الوطن العربً ، الجزء األول ، الجزء الثانً ، الدار العربٌة للنشر 

. والتوزٌع ، القاهرة ، جمهورٌة مصر العربٌة
2 -Huet, M. (1972). Textbook of fish culture, Breeding and Cultivation 

of fish. Fishing News (book).Ltd .

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 
 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -

  
  
 
 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 
 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  
 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  

 
 
 

 
 



267 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة والمعدات وتوفٌر     –توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 

.              أحواض تربٌه فً المعمل وما تتطلبه من أدوات
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 
 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
  .المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 432توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /العلوم          القسم/ الكلٌة

تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 432علم الغدد الصماء :   اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعة      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً ): البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها – 3
علم الحٌوان       (برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج

 

إبراهٌم بن محمد الهزاع .  د.أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
السابع  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن   332 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

 5مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  مبنى  –  8

األهداف    (ب 
: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1 

. معرفة تركٌب الهرمونات وخصائصها وطرق قٌاسها- 
معرفة كٌفٌة تصنٌع الهرمونات - 

. ـ معرفة تؤثٌر الهرمونات على المستوى الخلوي
. معرفة أنواع االعتبلالت التً تظهر عند اختبلل وظائف الهرمونات- 
. معرفة مواقع الغدد فً الجسم والهرمونات المفرزة من كل غدة- 
. معرفة أنواع  األنسجة الغدٌة- 
معرفة العبلقة بٌن الجهازٌن الغدي والعصبً - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
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. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
.  مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
( وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي سٌرفق:مالحظة:)وصف المقرر (ج 

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

تقسٌم الهرمونات، الخصائص ، نبذة تارٌخٌة ومصطلحٌة
.  العامة

1 1 

 1 1.  بناء وهدم الهرمونات، آلٌات عمل الهرمونات

، تأثٌرات وتفاعالت الهرمونات مع المستقبالت الغشائٌة
.  والسٌتوبالزمٌة

1 1 

 1 1.  النخامٌة- محور تحت المهاد، 

التأثٌر الطرفً لهرمونات الدرقٌة ، الدرقٌة- محور النخامٌة
. والجاردرقٌة

2 2 

التحكم : قشرة الكظر،   نخاع الكظر وتأثٌرات األمٌنات الحلقٌة
.  والوظٌفة

2 2 

 1 1.  هرمونات القناة الهضمٌة. تنظٌم النمو وعوامله

، وااللكترولٌتات، التحكم الهرمونً بأٌض الجلوكوز
. والتنظٌم الحراري، واالسموزٌة

2 2 

الحمل ،  التنظٌم الهرمونً التكاثري فً الذكر واألنثى 
.  والمشٌمة

2 2 

 1 1. التداخالت فً عمل الجهازٌن العصبً والغدي

 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  28  -

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

45 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
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:   لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها-  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات- 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً- 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(viii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة تركٌب الهرمونات وخصائصها وطرق قٌاسها- 
ـ معرفة كٌفٌة تصنٌع الهرمونات 

. معرفة تؤثٌر الهرمونات على المستوى الخلوي- 
. معرفة أنواع االعتبلالت التً تظهر عند اختبلل وظائف الهرمونات- 
. معرفة مواقع الغدد فً الجسم والهرمونات المفرزة من كل غدة- 
. معرفة أنواع  األنسجة الغدٌة- 
معرفة العبلقة بٌن الجهازٌن الغدي والعصبً - 
. معرفة آخر المستجدات فً الغدد الصماء والتطبٌقات الحدٌثة- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
مهارات  تشرٌح الغدد ومعرفة مواقعها فً الجسم      - 
. مهارات فحص قطاعات الغدد المختلفة وتمٌٌزها     - 
. مهارات قٌاس مستوى الهرمونات     - 
. مهارات تحضٌر الشرائح  والعٌنات     - 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة     - 
. مهارات إجراء الحسابات والمنحنٌات القٌاسٌة     - 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات     - 
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.  مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت     - 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2

. استخدام األشكال التوضٌحٌة - 
.  التدرٌب العملً- 

.  األنشطة والواجبات - 
: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3

. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.  الواجبات والتكالٌف األسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
.  مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
.   تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
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.    إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
ال ٌنطبق : المجال

 

ال ٌنطبق : استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 

ال ٌنطبق  : طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  اختبارات قصٌرة  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 
اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج 

: (الذي ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع- الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )لذلك 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
    . ساعات أسبوعٌا6الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 
 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
. اإلمارات، العٌن ، مكتبة المدٌنة : الناشر، مدحت محمد/ للدكتور– علم الغدد الصماء 

Endocrinology (5th edition) by Mac E. Hadley, Prentice-Hall, New Jersey 
(1999 .)

 

:  المراجع األساسٌة – 2
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جامعة : الناشر، محمد تونً . عبدهللا زاٌد و د. د– الغدد والهرمونات ، علم وظائف األعضاء
. لٌبٌا– البٌضاء ، عمر المختار 

 :(ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
Comparative Vertebrate Endocrinology, by Bentley, Cambridge Univ. 

Press. (2000). Cambridge .
ESSENTIAL ENDOCRINOLOGY, BROOK AND MARSHALL, BLACKWELL 

SCIENCE, 1996, OXFORD .

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
http://faculty.ksu.edu.sa/alhazza/default.aspx 

. ومواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

  :مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر المهنٌة أو األنظمة – 5
. حزمة برامج ماٌكروسوفت أوفٌس

  المرافق المطلوبة (و 
.. أي عدد المقاعد فً الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 

.  (الخ
 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
. قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً

.  معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة
 

 جهاز حاسب آلً 15:  أجهزة الكمبٌوتر – 2
 

: (إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة: مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3

أجهزة - أطقم تحالٌل– محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – تعقٌم 

. وأدوات السبلمة– معمل رقمً 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
. توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر- 
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم- 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه - 
.  لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج- 



275 

 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة  –  4

الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر فً 
. (مإسسة تعلٌمٌة أخرى

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5

.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 

 النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 433توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

م 24/10/2009هـ ، الموافق 5/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 433علم المناعة :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

جمال بدر . د:  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
 

السادس  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  فسٌولوجً 332 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة تارٌخ المناعة- 
. تعلم تركٌب الجهاز المناعً- 
. (وسٌطة الخلٌة& السائلة )القدرة على التفرقة بٌن المناعة الطبٌعٌة والمناعة المكتسبة - 
. القدرة علً التمٌٌزبٌن التحصٌن النشط، السلبً والمتبنً- 
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معرفة تقدٌم وعرض االنتجٌن،  جهاز المتمم ، األجسام المضاده والمستضدات - 
. معرفة فرط الحساسٌة، العجز المناعً وأنواع اإلستجابات المناعٌة الزائدة والحساسٌة- 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. اعادة تحدٌث مفردات المقرر بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
مقدمة للمادة،  تعرٌف المناعة الطبٌعٌة والمكتسبة، خالٌا 

وأعضاء الجهاز المناعً 
1 2 

 2 1منشأ، نمو وتماٌز خالٌا الجهاز المناعً 
 2 1المناعة الطبٌعٌة، خصائصها ومستقبالتها 

البلعمة ومسارات عرض األنتٌجٌنات بواسطة الخالٌا المظهرة 
لألنتٌجٌن 

1 2 

 2 1مسارات تنشٌط جهاز المتمم 
 2 1المستضدات والمولدات المناعٌة 

 2 1 أقسام ووظائف األجسام المضادة 
 2 1 األسس الجزٌئٌة لتنوع تركٌب أألجسام المضادة ا 

 2 1جزٌئات معقد التوافق النسٌجً األعظم واساسها الجزٌئً 
 2 1ومستقبالتها و تماٌزها "  ت" و خالٌا" ب" بٌولوجٌا خالٌا

 أمراض المناعة الذاتٌة، و فرط الحساسٌة، زراعة أألعضاء و 
نقل الدم 

1 2 

 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 
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11 
 

 22  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
45 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات     - 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً     - 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

(ix) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة التركٌب التشرٌحً لؤلنسجة اللٌمفاوٌة- 
. معرفة المبلمح الرئٌسٌة لئلستجابات المناعٌة- 
. معرفة مراحل اإلستجابة المناعٌة- 
. معرفة نظرٌة اإلنتخاب النسٌلً وموت الخبلٌا المبرمج- 
. معرفة البلعمة وسٌطة الخبلٌا األحادٌة- 
. معرفة نمو وتطور وتنوع سبلالت الخبلٌا اللٌمفاوٌة- 
. معرفة طرق التعرف علً األنتٌجٌنات والتركٌب الجزٌئً لؤلجسام المضادة- 
. معرفة التكوٌن المتماٌز لمستقببلت الخبلٌا المناعٌة- 
. معرفة امراض العجز المناعً، الحساسٌة، نقل الدم، وزراعة األعضاء- 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

التركٌزأثناء المحاضرة علً جزب اإلنتباه والتفاعل مع الطالب، من خبلل مراجعة ومناقشة - 
. مختصرة لموضوعات المحاضرة السابقة وربطها بموضع المحاضرة الحاضرة

مناقشة مختصرة لؤلهداف التعلٌمٌة المتعلقة بموضوعات المحاضرة - 
 مناقشة وعرض موضوعات المحاضرة، باستخدام الباوربوٌنت والرسوم واألشكال التوضٌحٌة، 

. لقضح فهم، إ دراك، واستٌعاب الطالب
توضٌح وتسهٌل مناقشة موضوعات المحاضرة بجعل الموقف التعلٌمً كمحاكاة ألمثلة تشبه - 

لحٌاة الطالب الٌومٌة، حتً ٌرتقً مستوي إستٌعاب الطالب الً المستوي التعلٌمً الرابع آال وهو 
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تطبٌق المعلومات، مع مبلحظة أن أدنً مستوٌات التعلم هو الحفظ ، ٌلٌه الفهم، ثم اإلستٌعاب، ثم 
. التطبٌق وهو أرقً مستوٌات التعلم

تلخٌص موضوعات المحاضرة مع التركٌز علً المفاهٌم الرئٌسٌة  - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات منزلٌة- 
تشجٌع وتدرٌب الطبلب علً التعلم بواسطة نظام مجموعات المناقشة - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات المصغرة التحرٌرٌة الدورٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
مهارات الفحص المجهري للتمٌٌز بٌن انواع خبلٌا الدم الحمضٌة، القاعدٌة، المتعادلة، - 

. والٌمفاوٌة
مهارات فصل خبلٌا الدم األحادٌة - 
. مهارات سحب عٌنات الدم واعداد الشرائح  واجراء العد الكلً والنوعً لخبلٌا الدم- 
. مهارات إجراء عملٌة البلعمة الخلوٌة خارج وداخل جسم الحٌوان- 
مهارات إجراء مجموعات الدم - 
.  مهارات إجراء أختبار تثبٌت المكمل- 
. مهارات الفصل الكهربائً المناعً- 
. مهارات تفسٌر التغٌرات المرضٌة فً التركٌب الدقبق لخبلٌا الدم- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. اإلختبارات المصغرة المختصرة كل اسبوعٌن- 
العرض الشفهً لبعض الموضوعات - 
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.  الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 



281 

 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل  –  1
:            المسئولٌة المطلوب تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن       - 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن       - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة والمشاركة فً مناقشة التعلم الجماعً       - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً       - 
. تكلٌف فردى       - 
. مناقشة جماعٌة       - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
.  تقوٌم األعمال الفردٌة - 
: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  التعلمً (الموقف)القدرة على اكتشاف الحل للمشكلة           - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات  – 3
:  (العددٌة)      الحسابٌة 

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:        فً هذا المجال
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ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
ال ٌنطبق  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
ال ٌنطبق  
 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %5  8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %15 9االختبار الشهرى   2

 % 5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
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علم المناعة )مترجم  (2003)ماهر البسٌونً حسٌن  -          
Power point slides prepared by Dr. Gamal Badr 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
. أسس علم المناعة (1990)خلٌفة أحمد خلٌفة    - 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
Hyde, R. M. (1995) Immunology 3rd ed .

 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  
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:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
.        توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم المقرر - 
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ آرائهم - 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات     - 
.              المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 434توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م 1/11/2009هـ ، الموافق 9/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /العلوم                   القسم / الكلٌة 

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 434علم وظائف الكلى  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

     بكالورٌس فً علم الحٌوان 

 

صالح حمد الواصل . د: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

مقرر اختٌاري : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن   332المتطلبات المسبقة لهذه المقر ر      – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1

  

الهدف الرئٌس من تدرٌس مقرر علم وظائف الكلى ضمن مواد قسم علم الحٌوان االختٌارٌة 
هو توسٌع معرفة الطالب عن تركٌب الكلٌة ودورها فً تخلٌص الجسم من المواد الضارة 

معرفة الحقائق العلمٌة أمر مهم ، لكن . والمحافظة على مستوى األٌونات والسوائل فً الجسم 
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ٌتوقع من الطالب تعلم كٌف ٌوظف تلك المعارف بطرٌقة تحلٌلٌة ونقدٌة ومعرفة كٌف ٌإدي 
وبناءا علٌه ، فبإكمال الطالب لهذا لمقرر بنجاح ؛ . الخلل فً التركٌب إلى خلل فً الوظائف 

: ٌتوقع من الطالب 

  أن ٌفهم مدلوالت المصطلحات المستخدمة فً هذا المقرر وٌستطٌع توظٌفها
. بصورة صحٌحة 

  أن ٌربط الطالب بٌن التركٌب والوظٌفة فً الكلٌة .

  تدفق الدم للكلٌة وآلٌات ضبطه ، تنظٌم سوائل الجسم ، : أن ٌستطٌع الطالب شرح
. الفلترة، اإلفراز وإعادة االمتصاص فً األنٌبٌبات الكلوٌة 

  أن ٌبٌن الطالب قدرته على فهم طرٌقة تكوٌن البول فً األوضاع الطبٌعٌة وعند
إضافة إلى قدرته على شرح أسباب إعتبلل . اختبلف كمٌة الطعام والشراب خبلل الٌوم 

.  الكلى وظهور األمراض 

  

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال و استخدام   -  

.               األنترنت
. تحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1
ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 
: لمحة عامة عن األعضاء المختلفة -- الجهاز البولً 

.  تركٌب وظائف الجهاز البولً 
  

:  لمحة عامة عن التركٌب والوظٌفة -- الكلى 
. تركٌب النٌفرونة. دورة الدم فً الكلى . األنسجة الكلوٌة

 
: الكبٌبات ومعدل الترشٌح الكبٌبً 
الهرمونات المنظمة . تدفق الدم إلى الكلٌة .  الترشٌح الكبٌبً وطرٌقة قٌاسه 

. للترشٌح الكبٌبً
  

: األنٌبٌبات الكلوٌة 
. مواقع نقل المواد المختلفة فً األنٌبٌبة الكلوٌة .  أجزاء األنٌبٌبة الكلوٌة

1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
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آلٌة نقل الصودٌوم . المبادئ األساسٌة لئلفراز وإعادة االمتصاص 
اضطرابات النقل . نقل الجلوكوز . حركة المٌاه  . HCO3والبوتاسٌوم و 

. األنٌبٌبً 
 

آلٌات تركٌز وتخفٌف البول 
 فً تركٌز ADHدور هرمون اإلدرار  . أنٌبٌبة هنلً الملتفة وأهمٌتها 

العوامل التً تإثر على قدرة الكلٌة على تركٌز البول على . وتخفٌف البول 
.  المدى الطوٌل والقصٌر 

 
 

توازن األٌونات والماء  
التنظٌم الهرمونً . آلٌات ضبط حجم السائل البٌن خلوي كالشعور بالعطش 

مدرات البول التناضحٌة  . (كاأللدوستٌرون و إنزٌم الرٌنٌن أنجٌوتنسٌن
. ودورها الطبً والعبلجً 

 
أمراض الكلى  

زراعة . الفشل الكلوي. التعبٌر الجٌنً غٌر الطبٌعً. التركٌب غٌر الطبٌعً
. الكلى

 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  28  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 

40 
 
تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
 

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 
 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
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المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -3

معرفة دور الكلٌة فً تنظٌم الماء واألمبلح  .6
معرفة أماكن امتصاص األٌونات فً األجزاء المختلفة لؤلنٌبٌبة الكلوٌة  .7
معرفة التركٌب الدقٌق لؤلنٌبٌبات الكلوٌة  .8
معرفة كٌفٌة تعامل الكلٌة مع التغٌرات الٌومٌة لكمٌة الماء واألمبلح الداخلة للجسم  .9

استخدام التفكٌر التحلٌلً لمعرفة األمراض التً تنشؤ من اختبلل التركٌب الكلوي  .10
معرفة كٌفٌة توظٌف التقنٌات الجزٌئٌة لدراسات فسٌولوجٌا الكلٌة  .11

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

المحاضرة تعطى باستخدام برنامج الباوربوٌنت و بعض المطبوعات - 
. مجموعات النقاش - 

التقوٌم المستمر من خبلل العمل الفردي المستمر -  
التقارٌر الجماعٌة والواجبات الفردٌة - 
استخدام النماذج الحاسوبٌة والنماذج المحسوسة - 
 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
االختبارات العملٌة - 
تقوٌم التقارٌر والواجبات  - 
المناقشة - 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

مهارات فحص الكلٌة  .12
مهارات التمٌٌز بٌن أجزاء النفرونة  .13
مهارات تحلٌل وظائف الكلٌة  .14
مهارات استخدام الكمبٌوتر واالنترنت  .15

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 
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التدرٌب العملً  - 
األنشطة و الواجبات  - 

المناقشة           - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. تقٌٌم اإللقاء الشفوي - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
: تطوٌرها

.   القدرة على العمل منفرداًا - 
. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف منفرد وجماعً - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الفردي  والجماعً          - 
.  القدرة على البحث والمناقشة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث عن المعلومة باستخدام االنترنت - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
إعطاء واجبات  وأنشطة  -

. كتابة تقارٌر ومناقشتها           - 
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طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم عن طرٌق المناقشة- 
. تقوٌم النشاطات والواجبات - 

 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %5 5( 1) اختبار شهري  1

 %7.5 7.5( 2)اختبار شهري  2

 %7.5 7.5اختبار عملً  3

4  30 30% 

 %50 50االختبار النهائً  5
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 8الساعات المكتبٌة بمقدار 
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مصادر التعلم   (هـ 
 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2002). Human physiology and mechanisms of 

disease (6th ed.).Philadelphia: Saunders .
 

جامعة الملك سعود – الفسٌولوجٌا العامة – الخلٌفة، محمد 
 
 
 

:  المراجع األساسٌة – 2
  

Campbell and Reece Text book of  BIOLOGY. Pearson Education, Inc. San 
Francisco 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
 

قاعة محاضرات حدٌثة مزودة بؤحدث الوسائل التعلٌمٌة 
معامل حدٌثة لدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً متصلة بئلنترنت لٌتمكن الطالب من استعمالها 20  ال ٌقل عن 
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إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

Metabolisim cages. Renal function kits. Renal sections for Light 
microscope. Safety facilities 

موازٌن – محالٌل وكواشف لوظائف الكلى – قطاعات للكلٌة – مجاهر ضوئٌة - اقفاص أٌضٌة 
وأدوات السبلمة  – أجهزة قٌاس األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.   توفٌر مجاهر حدٌثة مع توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة  – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 

الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة مع عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر فً مإسسة 
 (تعلٌمٌة أخرى

 
. عند الحاجة لذالك ٌتم مراجعة األوراق بواسطة لجنة خاصة من القسم

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة فً بعض الجامعات- 
. مراجعة المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة- 
. تحدٌث المقرر بما ٌستجد فً التخصص- 

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر

 
 



294 

 

 

  

المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 435توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /العلوم          القسم/ الكلٌة

تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 435علم فسٌولوجٌا االعصاب:   اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعه      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً ): البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها – 3
علم الحٌوان       (برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج

 

إبراهٌم بن محمد الهزاع .  د.أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4
الثامن : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن   332 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

 5مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  مبنى  –  8

األهداف    (ب 
: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1 

. معرفة تركٌب الجهاز العصبى- 
معرفة وظائف الخلٌة العصبٌة - 

ـ معرفة خصائص التشابك العصبى 
. معرفة أنواع الخبلٌا الحسٌة- 
.  معرفة آلٌة تؤثٌر العقاقٌر- 
معرفة العبلقة بٌن الجهازٌن الغدي والعصبً - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
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. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
.  مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
( وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي سٌرفق:مالحظة:)وصف المقرر (ج 

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع 
 2 2.  مقدمة عن علم فسٌولوجٌا االعصاب

 2 2وظٌفة الخلٌة العصبٌة 
 2 2وظائف النوقل العصبٌة والتشابك العصبى  

 2 2فعل الجهد واالحداث الكهربائٌة نتٌجة إثارة العصب 
 1 1القوس المنعكس العصبى 

 1 1 بعض الصفات الخاصة للتشابك العصبى  
 1 1.  المستقبالت الحسٌة

 1 1تأثٌر العقاقٌر 

 1 1. التداخالت فً عمل الجهازٌن العصبً والغدي
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  28  -
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

45 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:   لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها-  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات- 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً- 

 
 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 
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(x) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة تركٌب الجهاز العصبى- 
معرفة وظائف الخلٌة العصبٌة - 

ـ معرفة خصائص التشابك العصبى 
. معرفة انواع الخبلٌا الحسٌة- 
معرفة الٌة تؤثٌر العقاقٌر  - 
معرفة العبلقة بٌن الجهازٌن الغدي والعصبً - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.    مهارات  تشرٌح الجهاز العصبى      - 
. مهارات قٌاس بعض النواقل العصبٌة     - 
. مهارات تحضٌر الشرائح  والعٌنات     - 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة     - 
. مهارات إجراء الحسابات والمنحنٌات القٌاسٌة     - 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات     - 
.  مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت     - 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
. استخدام األشكال التوضٌحٌة - 

.  التدرٌب العملً- 
.  األنشطة والواجبات - 
: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3

. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.  الواجبات والتكالٌف األسبوعٌة - 
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مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
.  مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
.   تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.    إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1

ال ٌنطبق :  المجال
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ال ٌنطبق : استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 

ال ٌنطبق  : طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  اختبارات قصٌرة  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 
 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة واإلرشاد 
الذي ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (التدرٌس فً األسبوع

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
    . ساعات أسبوعٌا6الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 
 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
، العٌن ، مكتبة المدٌنة : الناشر، مدحت حسٌن خلٌل محمد/ للدكتور– فسٌولوجٌا الحٌوان 

. اإلمارات
 

:  المراجع األساسٌة – 2
جامعة : الناشر، محمد تونً . عبدهللا زاٌد و د. د– الغدد والهرمونات ، علم وظائف األعضاء

. لٌبٌا– البٌضاء ، عمر المختار 

. ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3

Review of Medical Physiology ,William F Ganong 
Text book of Medical Physiology ,Arthur C guyton 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
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http://faculty.ksu.edu.sa/alhazza/default.aspx 
. ومواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

. حزمة برامج ماٌكروسوفت أوفٌس

  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
. قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً

.  معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة

 

 جهاز حاسب آلً 15:  أجهزة الكمبٌوتر – 2

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة - أطقم تحالٌل– محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – تعقٌم 

. وأدوات السبلمة– معمل رقمً 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
. توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر- 
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم- 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه - 
.  لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج- 

 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
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.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

. (تعلٌمٌة أخرى
لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة

. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5

.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 

 النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 436توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

م 18/10/2009هـ ، الموافق 29/10/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن436)فسٌولوجٌا التناسل :   اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

صالح عبد الحمٌد قندٌل . د: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

المقرر ضمن المقررات اإلختٌارٌة للخطة  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن   332 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

. ارساء القواعد األساسٌة لعلم فسٌولوجٌا التناسل - 

. دراسة الوظائف التناسلٌة ومراحل النشاط التناسلً - 

. تفسٌر الظواهر التناسلٌة على أساس علمً سلٌم - 

. التعرف على وسائل التقنٌة الحدٌثة فً مجال فسٌولوجٌا التناسل - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال و نتائج  -  

.  األبحاث المنشورة 
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
. تجدٌد المراجع التى ٌمكن استقاء المعلومات منها من وقت ألخر  - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1مقدمة  

 1 1دراسة هرمونات التناسل 
 4 4فسٌولوجٌا التناسل فً الذكر 

 1 1فسٌولوجٌا الحٌوانات المنوٌة داخل الجهاز التناسلً األنثوٌة 
 1 1عملٌة تكوٌن البوٌضات وانضاجها 
 3 3عملٌة التبوٌض والدورات التناسلً 

 3 3استخدام التقنٌات الحدٌثة فً مجال فسٌولوجٌا التناسل 

 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 14  

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
ة  ساع15
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -
 

. التعرف على االجهزة التناسلٌة تركٌبٌا وتشرٌحٌا فً ذكور وإناث الثدٌٌات - 

. تفسٌر الظواهر التناسلٌةالطبٌعٌة أو الشاذة داخل الجسم  - 

التركٌب المجهري ألعضاء األجهزة التناسلٌة والتعرف على عبلقة التركٌب النسٌجً بالوظائف - 

. التناسلٌة 

 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام أجهزة العرض و الشرائح التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 
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 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فحص أجزاء األجهزة التناسلٌة شكلٌا وتشرٌحٌا - 

. مهارات الفحص المجهري للقطاعات النسٌجٌة - 

. مهارات تفسٌر الظواهر التناسلٌة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
. القدرة على المشاركة والتجارب أثناء المحاضرات النظرٌة - 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 
 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت         - 

.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال



308 

 

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 
 

  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 7 اإلختبار الشهري األول  1

 %10 10االختبار الشهرى الثانً   2

 %5 12واجبات عملٌة ومشاركات  3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 

 - Austin C.R. and Short R.V.  (1987 . ) 

  Reproduction in Mammals , Cambridge Univ . 

  Press , Cambridge , London ( Series 1-5 ) 

 -Hafez , E.S.E (2002 . ) 

  Reproduction in Farm Animals , Lea and Febiger , USA 

 
 
 
 
 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

التكاثر ) فسٌولوجٌا الحٌوان  . (2000)عبد هللا عبدالرحمن زاٌد ، أحمد المجدوب القماطً - 
. جامعة عمر المختار ، البٌضاء ، لٌبٌا  . (واإلدرار 

 
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
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. فسٌولوجٌا التكاثر   . (1990)عبدالرحمن محمد البردي ، أشرف برقاوي ، صالح عبدالحمٌد - 

.  مطبعة كلٌة الزراعة ، جامعة القاهرة ، جمهورٌة مصر العربٌة 

 
  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
: المهنٌة أو األنظمة

  
ال ٌنطبق 

 
 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

  

 
 
 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
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ال ٌنطبق 
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة
. أدوات تشرٌح – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 20

 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 

.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -

. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -

. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
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فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
 

.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 

. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 

. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر

. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد 
 

 األكادٌمً 
 حٌن 441توصٌف مقرر

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

  حٌن 441كٌمٌاء األنسجة ، : اسم المقرر ورقمه – 1

 

( 1+1)ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

نوري بن طاهر الطٌب . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثامن : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

حٌن   261و  (علم الحٌوان العام ) حٌن 101 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6
 . (تقنٌة مجهرٌة)

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً، قسم  –  8
. علم الحٌوان

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
دراسة األسس النظرٌة والعملٌة للكشف عن المواد الكٌماوٌة المتواجدة فً النسٌج الحٌوانً * 

والتً تشمل المواد النشوٌة ، البروتٌنٌة ، الدهنٌة ، اإلنزٌمات المختلفة ، الصبغٌات والعناصر 
. المعدنٌة
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
مقدمةعامة تعرٌفٌة بعلم كٌمٌاء األنسجةوالمجاالت التً ٌستخدم فٌها هذا 

.  العلم
1 2 

 6 3. المثبتات المستخدمة فً تثبٌت عٌنات الدراسة
الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة المستخدمة فً الكشف والتعرف علً المواد 

. النشوٌة
3 6 

الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌةالمستخدمة فً الكشف والتعرف علً المواد 
.  البروتٌنٌة والحموض األمٌنٌة

3 6 

الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة المستخدمة فً الكشف والتعرف علً المواد 
. الدهنٌة

2 4 

الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة المستخدمة فً الكشف والتعرف علً اإلنزٌمات 
. المتعددة

3 6 

   

   

   

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14-16  30  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
ساعة 30

 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      - 

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
.  معرفة الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة واأللوان الناتجة عنها عند الكشف علً المواد النشوٌة- 
معرفة الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة واأللوان الناتجة عنها عند الكشف علً المواد البروتٌنٌة ، - 

.. والحموض األمٌنٌة
. معرفة الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة واأللوان الناتجة عنها عند الكشف علً المواد الدهنٌة- 
. معرفة الطرق الكٌمٌاء نسٌجٌة واأللوان الناتجة عنها عند الكشف علً اإلنزٌمات المختلفة- 
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة ، وتحضٌر المحالٌل الآلزمة  للكشف والفحص - 

. المخبري
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
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(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات العملٌة، والشرائح المٌكروسكوبٌة التً تم صبغها- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فحص  وتحضٌر الشرائح المجهرٌة ووصفها- 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة- 
مهارات إجراء الحسابات والتكرارات - 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات عن طرق كٌمٌاء األنسجة- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت لمقارنة النتائج المتحصل علٌها- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
. استخدام األشكال التوضٌحٌة، والشرائح التً تم إحضارها من مصادر موثوقة للمقارنة - 

. التدرٌب العملً - 
.  األنشطة والواجبات - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف األسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
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. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 
 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل النتائج واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)
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.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  - 5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم 
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهري   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات أسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
وكتاب دلٌل عملً كٌمٌاء األنسجة، مطبوعات جامعة الملك سعود ".  النظرٌة والتطبٌق" كٌمٌاء األنسجة 

 
 
 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
Histochemistry Applied and Theoretical, by A.G. Pearse, 1996.  

  
 
 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت أوفٌس 
 
 
 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

– مواد خاضعة - مواد كٌماوٌة خاصة بكٌمٌاء األنسجة–  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
حمامات مائٌة – موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح 

وأدوات السبلمة  – معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   
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:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر ألخذ آرائهم -
  
 

 
 
 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 
 
 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
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لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة

. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 455توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 16/11/2009هـ ، الموافق 29/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 452هندسة وراثٌة  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

عبد العزٌز الخضٌري . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

اختٌاري  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن 352 حٌن و342 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة أساسٌات الهندسة الوراثٌة- 
. مشروع الجٌنوم البشري- 
. معرفة أساسٌات العبلج الجٌنً- 
. معرفة أساسٌات التقنٌة الحٌوٌة- 
. النباتات والحٌوانات واألغذٌة المهندسة وراثٌا- 
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. نظرة عامة لبعض سمات الجدل حول الهندسة الوراثٌة وتشرٌع القوانٌن حولها- 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 2 1 ة   أساسٌات الهندسة الوراثٌة

 4 2مشروع الجٌنوم البشري 

 4 2أساسٌات العبلج الجٌنً 

 4 2أساسٌات التقنٌة الحٌوٌة 

 6 3النباتات والحٌوانات واألغذٌة المهندسة وراثٌا 

نظرة عامة لبعض سمات الجدل حول الهندسة الوراثٌة 
وتشرٌع القوانٌن 

3 6 

   

   

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28 
 

 28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
45 

 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(xi) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة أساسٌات الهندسة الوراثٌة- 
. مشروع الجٌنوم البشري- 
. معرفة أساسٌات العبلج الجٌنً- 
. معرفة أساسٌات التقنٌة الحٌوٌة- 
. النباتات والحٌوانات واألغذٌة المهندسة وراثٌا- 
. نظرة عامة لبعض سمات الجدل حول الهندسة الوراثٌة وتشرٌع القوانٌن حولها- 
 
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 
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(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فحص االنماط الوراثٌة  ووصفها- 
. مهارات تجضٌر الشرائح  والعٌنات- 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة- 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات الوراثٌة- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 



329 

 

.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
تقوٌم التكالٌف والواجبات  - 
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(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

 

:  المراجع األساسٌة – 2
اختٌاري 

 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  

اختٌاري 
 
 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 
 
 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  
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:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 
 
 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 
 
 
 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
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لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة

. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 456توصٌف مقرر 
المعلوماتٌة الحٌوٌة 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

جامعة الملك سعود المإسسة التعلٌمٌة              

 

علم الحٌوان /العلومالقسم                    / الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن 456 )المعلوماتٌة الحٌوٌة   :    اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1+1 ) 2: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

علم الحٌوان       

 

:  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

مقرر إختٌارى : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 (البٌولوجٌا الجزٌئٌة  ) حٌن 342 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  :  (إن وجدت  )المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر – 7

 

الحرم الجامعً :  مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

.  أساسٌات علم البٌولوجٌا الجزٌئٌة - 
 . (األحٌاء الحاسوبى)مقدمة لعلم المعلوماتٌة الحٌوٌة - 
. تحدٌد تسلسل تتابعات الدنا - 
. قواعد بٌانات التتابعات وكٌفٌة استخدامها - 
. تحلٌل تتابعات األحماض النووٌة والبروتٌنات - 
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. تحلٌل تتابعات الكائن ومقارنتها بالكائنات القرٌبة منه - 
. البحث فى قواعد قواعد بٌانات التتابعات - 
. كٌفٌة عمل الشجرة الوراثٌة الدالة على التطور - 
. التنبؤ بتركٌب البروتٌن - 
. تقنٌة تحلٌل بٌانات صفوف الدنا - 
. معالجة البٌانات - 
    .أدوات شبكة االنترنت وبرمجٌات المعلوماتٌة الحٌوٌة - 

 

صف باختصار أٌة خطط ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر  – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري طبقاًال للتطورات الحدٌثة فً هذا المجال-  
.  مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
   .مقارنة مفرداته مع ما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 1 1.  أساسٌات علم البٌولوجٌا الجزٌئٌة- 

 1 1. (األحٌاء الحاسوبى)مقدمة لعلم المعلوماتٌة الحٌوٌة - 

 1 1. تحدٌد تسلسل تتابعات الدنا - 

 1 1. قواعد بٌانات التتابعات وكٌفٌة استخدامها - 

 1 1. تحلٌل تتابعات األحماض النووٌة والبروتٌنات - 

 1 1. تحلٌل تتابعات الكائن ومقارنتها بالكائنات القرٌبة منه- 

 1 1. البحث فى قواعد قواعد بٌانات التتابعات - 

 1 1. كٌفٌة عمل الشجرة الوراثٌة الدالة على التطور - 

 1 1. التنبؤ بتركٌب البروتٌن - 

 2 2. تقنٌة تحلٌل بٌانات صفوف الدنا - 

 1 1. معالجة البٌانات - 

 1 1.    أدوات شبكة االنترنت وبرمجٌات المعلوماتٌة الحٌوٌة- 

 

أ ـ المعرفة 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -10
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.  أساسٌات علم البٌولوجٌا الجزٌئٌة - 
 . (األحٌاء الحاسوبى)مقدمة لعلم المعلوماتٌة الحٌوٌة - 
. تحدٌد تسلسل تتابعات الدنا - 
. قواعد بٌانات التتابعات وكٌفٌة استخدامها - 
. تحلٌل تتابعات األحماض النووٌة والبروتٌنات - 
. تحلٌل تتابعات الكائن ومقارنتها بالكائنات القرٌبة منه - 
. البحث فى قواعد قواعد بٌانات التتابعات - 
. كٌفٌة عمل الشجرة الوراثٌة الدالة على التطور - 
. التنبؤ بتركٌب البروتٌن - 
. تقنٌة تحلٌل بٌانات صفوف الدنا - 
. معالجة البٌانات - 
   . أدوات شبكة االنترنت وبرمجٌات المعلوماتٌة الحٌوٌة - 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

الدروس الخاصة المحاضرة 
حل بعض التمارٌن )

 (ومتابعة التجارب

التدرٌب / المٌدانً  / العملً
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

13  13  
 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
26 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات      - 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً      - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً على تحلٌل البٌانات- 
. التدرٌب على حل المسائل والتمارٌن والواجبات المقدمة للطلبة - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة
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. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات تحلٌل البٌانات- 
. مهارات البحث فى قواعد بٌانات التتابعات- 
. مهارات عمل الشجرة الوراثٌة الدالة على التطور للكائن وتفسٌرها - 
. مهارات تحلٌل صور صفوف الدنا - 
. مهارات التنبؤ بتركٌب البروتٌنات - 

 
 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األمثال التوضٌحٌة -  

التدرٌب العملً  - 
  األنشطة والواجبات - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة والشفهٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

.   الواجبات األسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ المشارٌع المطلوبة - 
. القدرة على العمل بشكل مستقل لتحلٌل البٌانات - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً-  

. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
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: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
. القدرة على حل المسائل والتمارٌن           - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.  تكلٌف الطلبة بواجبات وأنشطة وكتابة تقارٌر-  

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم الواجبات واألنشطة وكتابة التقارٌر - 

 
( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً    -  5

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 ٪ 10 12 ـ 8 ـ 5 ـ 3أنشطة ـ مناقشات –  واجبات  1

 ٪ 20 12 و 7االختبارات الشهرٌة   2
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 ٪ 30 12االختبار العملً  3

 ٪ 40 15االختبار النهائً  4
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    .  ساعات أسبوعٌاًا 6الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 
:       الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب –  1
  

 

Lesk, A. M. (2008). Introduction to Bioinformatics. 3rd ed., Oxford 
University Press .

 

 
 

:  المراجع األساسٌة – 2
Krawetz, S. A. and Womble, D. D. (2003). Introduction to Bioinformatics: A 

Theoretical and Practical Approach. Humana Press Inc .

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

Ramsden, J. (2009). Bioinformatics: An Introduction (Computational 
Biology). Springer; 2nd ed .

 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العالقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

.  حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس وبرمجٌات أخرى متعلقة بالمقرر
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  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 
 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
 

. قاعة حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 
  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
معمل خاص مجهز بأجهزة حاسب آلً بعدد الطالب 

 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 
 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 
 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
. توزٌع استبانات على الطالب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم الطالب للمقرر -    
  .مقابلة عٌنة من الطالب المسجلٌن فً المقرر ألخذ آرائهم ومدى استفادتهم من المقرر -    

 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

.  تقٌٌم القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً أداء ما ٌتطلبه المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه- 
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر - 
   .التقوٌم الذاتً للبرنامج- 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر- 
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. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر- 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المالحظة المباشرة- 
  
 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
.  تقرره اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر بمقررات مماثلة تُتقدم فً أقسام مشابهة محلٌاًال وعالمٌاًال - 
مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل عضو هٌئة التدرٌس والزمالء ذوى - 

. االختصاص
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً المجال- 

 االستفادة من النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطالب للمقرر فى تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 457توصٌف مقرر 

وراثة خلوٌة وزراعة خالٌا 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م 1/11/2009هـ ، الموافق 10/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /العلوم                   القسم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 457وراثة خلوٌة وزراعة خبلٌا  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+2) ساعات      3: الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

عبد العزٌز الصالح . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

مقرر اختٌاري : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه  – 5

 

 حٌن 352 حٌن و 342 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة    –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
. التعقٌم وتقنٌات منع التلوث- 
أنواع البٌئات وتحضٌراتها - 

. فصل الخبلٌا وزراعتها - 
. تركٌب الكروموسومات والمصطبلحات الكروموسومٌة- 
.  التباٌنات واالنحرافات الكرموسومٌة العددٌة والتركٌبٌة- 
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. التنمٌط الكروموسومً وتقنٌات الصبغ الكروموسومً 
صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 4 2التعقٌم وتقنٌات منع التلوث 

 6 3انواع البٌئات وتحضٌراتها 

 4 2فصل الخبلٌا وزراعتها 

 4 2تركٌب الكروموسومات والمصطبلحات الكروموسومٌة 

 4 2التباٌنات واالنحرافات الكروموسومٌة 

 6 3التنمٌط الكروموسومً وتقنٌات الصبغ الكروموسومً 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
30 
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات- 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً- 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -

 
. التعقٌم وتقنٌات منع التلوث- 
أنواع البٌئات وتحضٌراتها - 

. فصل الخبلٌا وزراعتها - 
. تركٌب الكروموسومات والمصطبلحات الكروموسومٌة- 
.  التباٌنات واالنحرافات الكرموسومٌة العددٌة والتركٌبٌة- 

.-  التنمٌط الكروموسومً وتقنٌات الصبغ الكروموسومً 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات إتقان عملٌات التعقٌم المختلفة والحد من التلوث- 

. مهارات تحضٌر البٌئات الغذائٌة المختلفة-- 
مهارات فصل الخبلٌا وزراعتها - 
.  معلومات اسساسٌة عن تركٌب الكروموسومات  - 
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معلومات عن االنحرافات الكرموسومٌة العددٌة والتركٌبٌة - 
معلومات عن كٌفٌة التنمٌط الكرموسومً وتقنٌات الصبغ الكرموسومً  - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 
 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
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: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الفردي          - 
.  القدرة على العمل الجماعً         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 6إختبار أعمال السنة االول  1

 %10 10إختبار أعمال السنة الثانً   2

 %15 7إختبار عملً أول   3

 %15 13االختبار عملً ثانً  5

 %50 15االختبار النهائً  6
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الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

.  ساعات اسبوعٌاًا 8الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 -Cell and Tissue culture by John Paul 

  

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 
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: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر تشرٌح ومجهر مقلوب 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
  

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم وبالذات الممٌزٌن منهم  - 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر معمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 
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 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر  - 

 لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 458توصٌف مقرر
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

م 8/11/2007هـ ، الموافق 26/10/1428
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 458الوراثة فً اإلنسان  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1 )      ساعات2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

عبد العزٌز الخضٌري . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثامن  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  وراثة عامة 351 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة تركٌب الكروموسومات البشرٌة وخصائصها وتحضٌر النمط الكرموسومً- 
 .القدرة على عمل الخرائط الكروموسومٌة وإجراء الحسابات الوراثٌة- 
. القدرة على تحدٌد أنواع االعتبلالت الكروموسومٌة واألمراض والمتبلزمات المصاحبة لها- 
. معرفة أنماط تورٌث الصفات والوراثة المرتبطة بالجنس- 
. معرفة أنواع الطفرات الوراثٌة والمطفرات وأمراض الدم الوراثٌة- 
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. معرفة آخر المستجدات فً الوراثة البشرٌة والتطبٌقات الحدٌثة- 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
.   مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1 مقدمة وخصائص الكروموسومات البشرٌة  
 4 2االرتباط والعبور والخرائط الكروموسومٌة 

 2 1 أنظمة تجدٌد الجنس والوراثة المرتبطة بالجنس
تحلٌل سجبلت النسب وأنماط توارث الصفات واألمراض وحساب 

 التكرارات
2 4 

 6 3 االعتبلالت الكروموسومٌة والمتبلزمات والعٌوب الخلقٌة
 4 2 الطفرات الوراثٌة والمطفرات وأمراض الدم الوراثٌة

 4 2 اختبارات الذكاء ، زواج األقارب واالستشارة الوراثٌة 
 2 1 الوقاٌة من األمراض ومستجدات الوراثة ومستقبل اإلنسان

   

   

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

28  28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
45 

 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة تركٌب الكروموسومات البشرٌة وخصائصها وتحضٌر النمط الكرموسومً- 
. معرفة طرق إعداد الخرائط الكروموسومٌة وإجراء الحسابات الوراثٌة- 
. معرفة أنواع االعتبلالت الكروموسومٌة واألمراض والمتبلزمات المصاحبة لها- 
. معرفة أنماط تورٌث الصفات والوراثة المرتبطة بالجنس- 
. معرفة أنواع الطفرات الوراثٌة والمطفرات وأمراض الدم الوراثٌة- 
. معرفة آخر المستجدات فً الوراثة البشرٌة والتطبٌقات الحدٌثة- 
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم 

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii) طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة 
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. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فحص األنماط الصبغٌة  ووصفها- 
. مهارات تجضٌر الشرائح  والعٌنات- 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة- 
مهارات إجراء الحسابات والتكرارات - 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات الوراثٌة- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
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.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
.  وأنشطة وكتابة تقارٌر واجبات إعطاء -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
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. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
  
 

 
 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

% 10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

% 10 9االختبار الشهرى   2

% 5 12واجبات عملٌة   3
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% 25 13االختبار العملً  5

% 50 15االختبار النهائً  6

7    

8    

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
 

    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

 : الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

- Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, and Huntington F. Willard. (2007) 
Thompson & Thompson Genetics in Medicine.  Saunders company and 
Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Philadelphia, USA 

- Levitan, G. ( 1988 ). Textbook of Human Genetics.  Oxiford University Press, 
New York, Oxford.  

  

 

 : المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
- Lewis Ricki (2005) Human Genetics. McGraw-Hill Science Engineering, USA. 
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: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 
 
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

مجهزة بالدروس العملٌة  معامل خاصة
 
 

  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  
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:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 
 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / أستاذ المادة مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل
 .اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
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. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال
النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر - 

.  المقرر
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بسم هللا الرحمن الرحٌم  

المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

توصٌف مقرر 
 ( حٌن461 ) تقنٌة مختبرات علمٌة 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

م 15/10/2009هـ ، الموافق 26/10/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 461تقنٌة مختبرات علمٌة   :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 2+0) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

أحمد بن راشد الحمٌدي واخرون . د. أ:اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس المقرر – 4

 

السابع  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  تقنٌة مجهر ضوئً وإلكترونً 261 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
كٌفٌة التعامل مع حٌوانات التجارب - 

. معرفة طرق تحضٌر المحالٌل-  
. تعلم طرق جمع عٌنات الدم من حٌوانات التجارب-  
. معرفة تقدٌر الجلوكوز واأللبٌومٌن فً الدم ، وتقدٌر الجلكوجٌن فً الكبد- 
. معرفة طرق تحلٌل البول المظهري والمجهري ومكوناته الكٌمٌائٌة، الٌورٌا وحمض البولٌنا - 
. تعلم تحلٌل الغائط الفحص المظهري والمجهري  والتحلٌل الكٌمٌائً لمكونات الغائط- 
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. معرفة طرق تحلٌل السائل المنوي  المظهري والمجهري - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 

. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة  - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 2 1كٌفٌة التعامل مع حٌوانات التجارب    - 

 4 2. معرفة طرق تحضٌر المحالٌل

 2 1. تعلم طرق جمع عٌنات الدم من حٌوانات التجارب

 معرفة تقدٌر الجلوكوز واأللبٌومٌن فً الدم ،  
. وتقدٌر الجلٌكوجٌن فً الكبد

2 4 

معرفة طرق تحلٌل البول المظهري والمجهري - 
ومكوناته الكٌمٌائٌة، الٌورٌا وحمض البولٌنا  

2 4 

تعلم تحلٌل الغائط الفحص المظهري والمجهري  
. والتحلٌل الكٌمٌائً لمكونات الغائط

معرفة طرق تحلٌل السائل المنوي  المظهري والمجهري  

2 
 
2 

4 

 2 1أختبار نهائً 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

تقارٌر عملٌة : أخرى

  40 12 
 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
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 ساعة 40:  (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع
تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
 

.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 
 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
الحضور والمشاركة فً العملً  

كتابة تقرٌر لكل عملً  
تحلٌل النتائج العملً 

 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(xii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

معرفة كٌفٌة التعامل مع حٌوانات التجارب - 
. معرفة طرق تحضٌر المحالٌل-  
. معرفة طرق جمع عٌنات الدم من حٌوانات التجارب-  
. معرفة تقدٌر الجلوكوز واأللبٌومٌن فً الدم ، وتقدٌر الجلكوجٌن فً الكبد- 

تعلم  طرق تحلٌل مكونات الدم خبلٌا الدم  -  
. معرفة طرق تحلٌل البول المظهري والمجهري ومكوناته الكٌمٌائٌة، الٌورٌا وحمض البولٌنا - 
. تعلم تحلٌل الغائط الفحص المظهري والمجهري  والتحلٌل الكٌمٌائً لمكونات الغائط- 
معرفة طرق تحلٌل السائل المنوي  المظهري والمجهري - 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)الشرح النظري للتجارب العملٌة  -
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة  لجمع العٌنات وواجبات لتحلٌل نتائج التجارب العملٌة - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم المشاركة الفعلٌة فً التجارب العملٌة - 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 
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 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات اإلمساك بحٌوانات التجارب والتعامل معها- 
. مهارات تجضٌر الشرائح  والعٌنات- 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المخبرٌة- 
مهارات إجراء الحسابات والتكرارات - 
.  مهارات جمع العٌنات  و إجراء التحلٌبلت المناسبة لها  - 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
كتابة التقارٌر واألنشطة التجرٌبٌة   -  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف  والتقارٌر االسبوعٌة - 

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
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. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على إجراء التحلٌبلت المناسبة للعٌنات         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة – تكالٌف – تقارٌر معملٌة  1

 %10 9االختبار الشهرى   2
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 %10 12واجبات عملٌة   3

 %30 13االختبار العملً  5

 %40 15االختبار النهائً  6
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

.  ساعات أسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 
:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
هـ  1418بشٌر جرار مطابع جامعة الملك سعود .د نوري الطٌب د.تحلٌل البول تؤلٌف أ- 

بشٌر جرار مطابع جامعة الملك .د نوري الطٌب د.تؤلٌف أ (التطبٌق والمدلوالت)تحلٌل المنً 
هـ  1420سعود 

 

:  المراجع األساسٌة – 2
بشٌر جرار مطابع جامعة الملك سعود .د نوري الطٌب د.تؤلٌف أ: التقنٌة المخبرٌة فً تحلٌل الغائط

هـ  1420

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
بشٌر جرار مطابع جامعة الملك .د نوري الطٌب د.تؤلٌف أ:  التقنٌة المخبرٌة فً تحلً الحصوات.

هـ  1421سعود 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
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.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 
 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – أجهزة تعقٌم – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –   حمامات مائٌة – موازٌن – قٌاس متنوعة 

وأدوات السبلمة  

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
. توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر- 
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم-

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
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عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
لجنة خاصة / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة والمعٌدٌن 

. وفق ما تقرره اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
 

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقررللتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 
.  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



373 

 

 
المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 

 حٌن 462توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 م24/10/2009 هـ الموافق 5/11/1430
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نمـوذج توصـٌف المقــرر 
 

المتضمن إجراءات ضمان الجودة  (2)من الدلٌل ........... إلرشادك إلكمال هذا النموذج ، ٌرجى الرجوع إلى 
. الداخلٌة 

جامعة الملك سعود : المإسسة التعلٌمٌة 

 

علم الحٌوان / العلوم : الكلٌة 

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ

 حٌن 462علم الطفٌلٌات التجرٌبى : إسم المقرر ورقمه- 1

 
( 1 + 1) ساعات 2: الساعات المعتمدة- 2

 
البرنامج أو البرامج التى ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها - 3

 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فى برامج عدة ٌجب ذكرها فضبلًا عن ذكر البرامج)    
علم الحـــــــٌوان     *  

 
صالح عبد الرحمن القرٌشى . د: إسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس المقرر - 4

 
السنة الرابعة  :    المستوى أو السنة التى سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه - 5

 
حٌن  212’   حٌن  103   (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر - 6

 
    (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر - 7

 
الحرم الجامعى :مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فى المقر الرئٌسى للمإسسة التعلٌمٌة  - 8

 
األهــــــــــــداف   (ب
وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فى هذا المقرر - 1

: ضرورة إلمام الطالب بعد اإلنتهاء من دراسة المقرر بما ٌلى 

  وصف تفصٌلى لدورات حٌاة الطفٌلٌات ذات األهمٌة الطبٌة .

 تحدٌد أماكن اإلصابة واألعضاء التى ٌتم فٌها العدوى .

  معرفة العبلقة بٌن العدوى واألعراض المصاحبة للمرض

 معرفة حالة التوزٌع واالنتشار الوبائً للطفٌلٌات .

 شرح األسالٌب لمكافحة الطفٌلٌات واصفا مزاٌا وعٌوب كل طرٌقة .

 فهم ومعرفة الطرق الحدٌثة المستخدمة فى الطفٌلٌات التجرٌبٌة .

 إظهار المهارات العملٌة فً مجال تقنٌات الطفٌلٌات االتجرٌبٌة .

 عرض وتفسٌر النتائج التً تم الحصول علٌها من استخدام هذه التقنٌات .

سف باختصار أٌة خطط ٌتم تنفٌذها فى الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر - 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التى تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة اإلنترنت ، والتغٌرات : مثبلًا )

 . (فى محتوى المقرر بناءًا على نتائج البحوث الجدٌدة فى المجال

  ٌتم فى الوقت الراهن عمل نموذج لما ٌسمىBlock course وفٌه ٌبدأ المحاضر بعرض 
ٌلٌه عرض فٌلم علمى – عناصر الموضوع األساسٌة على الطلبة ثم ٌبدأ التطبٌق العملى للدروس 

للموضوع وٌتنهى بمقالة معدة مسبقاًا طبقاًا للتوزٌع على الطلبة وٌا حبذا لو انتهى الوقت الدراسى 
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. بحصول الطالب على تحضٌرات ثابتة من عمل أٌدٌهم للطفٌلٌات محل الدراسة 

  العمل على وضع عرض للمقرر لٌبث إلكترونٌاًا على شبكة المعلومات الدولٌة“Internet . ”

 

وصف عام للنموذج الذى سٌستخدم للنشرة أو : مالحظة: )وصف المقرر  (ج
 (الدلٌل الذى سٌرفق

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها - 1

ساعات اإلتصال عدد األسابٌع الموضــــــــــــــــوع 

  مقدمة ألساسٌات علم الطفٌلٌات التجرٌبى

( ...دورات الحٌاة التفصٌلٌة للطفٌلٌات ذات األهمٌة الطبٌة    )
 

  الطرق المختلفة لحدوث العدوى حتى ٌتم التعرف
. على امثل الطرق للمقاومة

 

  األعراض المرضٌة لئلصابة وطرق التشخٌص
. المختلفة وأمثل هذه الطرق

 

 والطرق المختلفة للمقاومة ومنع اإلصابة  .

 
4 
 
4 
 
 

4 
 
 

       2 

 
8 
 
8 
 
 

8 
 
 
4 

: (مجموع ساعات اإلتصال فى الفصل الدراسى)مكونات المقـــرر - 2

الدروس الخاصة المحاضـــرة 
/ التدرٌب / المٌدانى / العملى 

التعاونى أو االمتٌاز لطلبة 
التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  14   

 
المطلوب هنا المعدل المتوقع للفصل )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة فى األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة - 3

 (الدراسة ولٌس المتطلبات المحددة فى كل أسبوع
 

 ســـــــــــــاعة 45

 
تطوٌر نتائج التعلم فى نطاقات أو مجاالت التعلم - 4

:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلى ٌجب توضٌح 
 

  ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التى صمم المقرر من أجل تطوٌرها .

  وصف إلستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات .

  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فى المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فى المجال المعنى .

 
: المعــــــــــــــــــــــرفة - أ

 

(     i)  وصف المعرفة التى سٌتم اكتسابها فى المقرر :

  معرفة الطفٌلٌات التى تقع فى الرتب التصنٌفٌة المختلفه ودورات حٌاتها .

  معرفة األعراض المصاحبة لئلصابة بالطفٌلٌات المختلفة .

  معرفة طرق التشخٌص األمثل لكل طفٌل .

  معرفة األطوار المختلفة للطفٌل والتى ٌمكن التدخل فٌها لمنع اإلصابة .

 معرفة الطرق العبلجٌة والوقائٌة المختلفة لمنع إنتشار هذه الطفٌلٌات .

 

(      ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة  ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم
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  والرسوم التوضٌحٌة  (الباور بوٌنت)المحاضرة باستخدام برنامج العروض .

  التدرٌب العملى وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبرى .

  القٌام بؤنشطة وواجبات كزٌارة المستشفٌات ومعامل التحالٌل الطبٌة .

 

(     iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

  اإلختبارات التحرٌرٌة .

  تقوٌم اإلنشطة والواجبات .

  التقارٌر واالختبارات العملٌة .

 
المهارات  – ب 

 

  مهارات اإلستخدام الصحٌح للمجاهر بؤنواعها .

  مهارات التعرف على الطفٌل ووصفه .

  مهارات تحضٌر عٌنات حٌة من الطفٌل وفحصها .

  مهارات تحضٌر عٌنات مثبتة من الطفٌل .

  مهارات استخدام األدوات وتحضٌر المحالٌل الكٌمٌائٌة البلزمة لتشخٌص اإلصابة بالطفٌل .

  مهارات استخدام الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت .

 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فى تطوٌر المهارات المعرفٌة - 2

  استخدام األشكال التوضٌحٌة  لٌستطٌع الطالب محاكاتها .

  التدرٌب العملى .

  األنشطة والواجبات .
 

 
: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة - 3
 

  اإلختبارات التحرٌرٌة .

  اإلختبارات العملٌة .

  الواجبات والتكالٌف األسبوعٌة .

  قٌاس القدرة على المشاهدة والتدوٌن واالستنتاج الصحٌح .

: مهارات العالقات الشخصٌة والمســئولٌة – ج 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن ، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  -4
: تطوٌرها 

  القدرة على العمل فى مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن .

  القدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز تكلٌف معٌن .

  القدرة على المناقشات الجماعٌة الهادفة والعلمٌة .

 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فى تطوٌر هذه المهارات والقدرات -  2

 تكلٌف جماعى .

  تكلٌف فردى

  مناقشة جماعٌة .

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة -  3
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  تقوٌم األعمال الجماعٌة .

  تقوٌم األعمال الفردٌة .

 

 : (العددٌة)وتقنٌة المعلومات ، والمهارات الحسابٌة : مهارات اإلتصال – د 
 

: وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها - 1
 

  القدرة على العمل الجماعى

  القدرة على إٌجاد وسٌلة الوصول إلى المعلومة الصحٌحة من مصادرها .

  القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت .

  القدرة على البحث والتحلٌل واسترجاع المعلومات .

 
استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فى تطوٌر هذه المهارات  -5

  واألنشطة وكتابة التقارٌر " الواجبات"إعطاء

 
طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات اإلتصال ، وتقنٌة المعلومات ، والمهارات الحسابٌة  -6
 : (العددٌة)

  تقوٌم التطبٌقات العملٌة .

  تقوٌم التكالٌف والواجبات .

 

( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة  (هـ
 

المطلوب تطوٌرها فى هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسى)وصف المهارات الحركٌة  -39
. المجال 

ال ٌنطبق 

 
 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فى تطوٌر المهارات الحركٌة  -40
ال ٌنطبق 

 
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة  -41

ال ٌنطبق 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنى لمهام التقوٌم التى ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل - 5
الدراسى 

 

رقم 
التقٌٌم 

مقالة ، أو اختبار قصٌر ، أو : مثالًال )طبٌعة مهمة التقٌٌم 
 (إلخ... مشروع جماعى ، أو اختبار فصلى 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة إلى 
درجة التقٌٌم 

النهائى 

 %10 8-6-3أنشطة – تكالٌف – واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى  2

 %5 12واجبات عملٌة  3

 %25 13االختبار العملى  4
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 %50 15اإلختبار النهائى  5

 

: الدعم المقـــدم للطلبة   (د
 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة واإلرشاد 
الذى ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة – الساعات المكتبٌة – مع تحدٌد مقدار الوقت )األكادٌمى للطالب المحتاج لذلك 

 . (التدرٌس فى األسبوع
 

.  ساعات أسبوعٌاًا 6عن  (المكتبٌة)أال تقل ساعات اإلتصال 
 

  ضرورة تواجد المحاضر الرئٌسى مع مساعدٌه طٌلة الفترات الدراسٌة وتشجٌع الطلبة على
. المناقشة وتدرٌبهم على المشاهدة واالستنتاج 

  منح الطلبة فرصة التعلٌم المستمر حتى بعد انتهاء الفترة الدراسٌة ومداومة االتصال بهم
. وإشعارهم بؤهمٌة ما توصلوا إلٌه 

 

: مصــــادر التعــــلٌم   (هـ
 

: الرئٌسٌة المطلوبة  (الكتب)الكتاب -  1
Roberts et al. (2004): Foundation of parasitology  

 
: المراجــع األســـــــــــــاسٌة -  2

 
: (ٌرفق قائمة بذلك) (إلخ.. الدورٌات العلمٌة ، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها -  3

Mehlhorn H. (2008): Encyclopaedia of parasitology .
 -Chiodini et al. (2001): Atlas of medical helminthology and Protozoology  .

-Roberts et al. (2004): Foundation of parasitology.  

 
: إلخ ... المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت -  4

  مواقع اإلنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر .
 

 
مواد تعلم أخرى مثل البرامج التى تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر المهنٌة أو -  5

: األنظمة 

  حزمة برامج مٌكروسوفت أوفٌس .

 

: المرافــــــق المطلوبـــــــــــــة  (و
 

أى عدد المقاعد فى الفصول والمختبرات ومدى )حدد متطلبات المقرر بما فى ذلك حجم الفصول والمختبرات 
. (إلخ... توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 
 

 . (إلخ... حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة -  1

   قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلى ٌمكن ان توفر للطبلب التعلم عن طرٌق مجموعات .

  معامل خاصة مجهزة للدروس العملٌة .
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: اجهـــــزة الكمبٌــــوتر -  2

 30  جهاز حاســــــــــــب آلى 

 (إذا كان مطلوباًا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة: مثبلًا – حددها )موارد أخرى -  3

 30 األدوات والزجاجٌات المطلوبة–  مجهر ضوئى وإمكانٌة استخدام مجهر إلكترونى –
. محالٌل كٌماوٌة–  (تحضٌرات مجهرٌة ثابتة لمختلف العٌنات المطلوب دراستها)شرائح 

 

: تقٌٌم المقرر وعملٌات التحســـــٌن   (ز
 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم -  1

  توزٌع استبانات على الطبلب فى نهاٌة الفصل الدراسى للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر .

  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فى المقرر ألخذ آرائهم .

 
. االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فى تقٌٌم عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق القسم -  2

  تقٌٌم الزمبلء فى القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فى تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات
. المستخدمة لتقدٌمه 

  (لجنة الخطط الدراسة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر . 

  التقوٌم الذاتى للبرنامج .

 
: عملٌات تحسٌن التعلٌم -  3

  توفٌر الصٌانة الدورٌة لؤلجهزة والمعدات – توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمى .

  األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر .

  األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر .

  توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناءًا على المبلحظة المباشرة .
 

 
فحص التصحٌح والدرجات من قبل عضو هٌئة تدرٌس : مثبلًا )عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة -  4

مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة ، وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من الواجبات واالختبارات بصفة 
 (دورٌة مع عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر فى مإسسة تعلٌمٌة أخرى

 

  مراجعة األوراق التى تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة بمعرفة رئٌس القسم أو لجنة خاصة
. وفق ما تقرره اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسى 

  ضرورة تسلٌم أوراق اإلجابة إلى الطلبة بعد تصحٌحها للتعرف الذاتى على أخطائهم
والسماح بمناقشتهم موضوعٌاًا فٌما ٌبدون من مبلحظات ولٌس مجرد الحصول على تقٌٌم أفضل 

. إلجاباتهم 
 

 
: صف الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر والتخطٌط للتحسٌن - 5
 

  مقارنة المقرر على مقررات مماثلة تقدم فى أقسام متشابهة .

  مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة .

 تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجلة فى هذا المجال .

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلستفادة من نتائجها فى تحسٌن وتطوٌر المقرر .
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 464توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2/11/2009هـ ، الموافق 13/11/1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 464تقنٌات حٌوٌة  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

عبد العزٌز الخضٌري . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثامن  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  342 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. معرفة ماهٌة التقنٌة الحٌوٌة وأهمٌتها- 
. اإللمام بمجاالت وأسالٌب التقنٌة الحٌوٌة- 
. إدراك مفاهٌم الهندسة الوراثٌة وآلٌاتها- 

. معرفة تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الزراعٌة والطبٌة والصناعٌة-- 
. معرفة اآلفاق المستقبلٌة والمخاطرالمحتملة للتقنٌات الحٌوٌة- 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات الحدٌثة   - 
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1مقدمة وتعرٌف التقنٌة الحٌوٌة ومفاهٌما  

 4 2مجاالت وأسالٌب التقنٌة الحٌوٌة 
 4 2مفاهٌم الهندسة الوراثٌة وآلٌاتها 

 4 2تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الزراعٌة 
 6 3تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الطبٌة 

 4 2تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الصناعٌة 
 4 2اآلفاق المستقبلٌة والمخاطرالمحتملة للتقنٌات الحٌوٌة 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14 
 

 28  

 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
30 
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(xiii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة وتعرٌف التقنٌة الحٌوٌة ومفاهٌمها- 
. معرفة مجاالت وأسالٌب التقنٌة الحٌوٌة- 
. معرفة مفاهٌم الهندسة الوراثٌة وآلٌاتها- 
. معرفة تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الزراعٌة- 
. معرفة تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الطبٌة- 
. معرفة تطبٌقات التقنٌات الحٌوٌة المختلفة فً المجاالت الصناعٌة- 
. معرفة اآلفاق المستقبلٌة والمخاطرالمحتملة للتقنٌات الحٌوٌة- 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فحص وعزل وتنقٌة األحماض النووٌة بؤنواعها من مختلف المصادر البٌولوجٌة- 
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. مهارات التقدٌر الكمً والنوعً لؤلحماض النووٌة المنقاة- 
. مهارات تحضٌر المحالٌل المنظمة و المخبرٌة- 
مهارات إجراء التفرٌد الكهربائً لؤلحماض النووٌة - 
مهارات إجراء الحسابات البلزمة - 
.  مهارات البحث وتحلٌل المعلومات- 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 
: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3

. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
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: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
  
 

 
 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
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: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
    

 
 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 -Coli Ratledge and Bjorn Kristiansen (2006). Basic Biotechnology .
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 -William J. Thoman and Michael A. Palladino (2008). ). Introduction to 
Biotechnology, (2nd Ed).  .

 
 

:  المراجع األساسٌة – 2

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3

 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

أجهزة – حمامات مائٌة – موازٌن – أجهزة قٌاس متنوعة – أجهزة تعقٌم – محالٌل –  حاضنات 
– معمل رقمً – أجهزة قٌا س األس الهٌدروجٌنً –  التفرٌد الكهربائً لؤلحماض النووٌة 

وأدوات السبلمة 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
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توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 
. بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2

: القسم
تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 

.  المستخدمه لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 
 
 
 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 حٌن 465توصٌف مقرر 

دراسات مٌدانٌة 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2009- هـ 1430
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نموذج توصٌف المقرر 

 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

حٌن  -  465دراسات مٌدانٌة      :         اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 5+0) ساعات      5:           الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد بن صالح الخلٌفة / د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الفصل الصٌفً االخٌر قبل تخرج :  المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5
الطالب   

 

حٌن   103                   (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد                   (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً                    –  8
                          مناطق المملكة المختلفة  

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

تعرٌف الطالب بالمواطن المتعددة للحٌوانات مع دراسة العوامل البٌئٌة الرئٌسٌة  - 
. تعرٌف الطالب علً بعض اسالٌب العمل الحقلً وكتابه التقارٌر الحقلٌة لمناطق الدراسة - 
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. زٌارات مٌدانٌة لبعض المإسسات الحكومٌة ذات العبلقة التطبٌقٌة بعلم الحٌوان  - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 

دراسات حقلٌة فً مجال    البٌئة والتلوث 
 
2 
 

 
70 

 
دراسات حقلٌة فً مجال البلفقارٌات  

 
 

 
2 

 
70 

دراسات حقلٌة فً مجال الطٌور  
والثدٌٌات 

 
2 

 
70 

 
دراسات حقلٌة فً مجال الزواحف والبرمائٌات 

واالسماك 

 
2 

 
70 

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

50 
 

 250  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
                                        60 

 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(vii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
. معرفة  الدراسات الحقلٌة واسالٌب العمل الحقلً  - 
. معرفة المواطن البٌئٌة المختلفة الرئٌسٌة   - 
. حفظها  – جمع العٌنات تصنٌفها - 
. زٌارات المٌدانٌة لبعض المإسسات ذات العبلقة  - 
. كتابه التقارٌر الحقلٌة  - 
 .
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
التدرٌب المٌدانً الحقلً واجراء بعض التجارب الحقلٌة فً الحقل -  
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

 (عدد اختباران ).   االختبارات التحرٌرٌة- 
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. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 
 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات فً القدرة علً تصنٌف الكائنات الحٌة المختلفة - 
. مهارات فً القدرة علً وصف الكائنات - 
. مهارات فً وصف التحورات والتكٌفات الجزاء جسم الحٌوان - 
. مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة اإلنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام الكائنات الحٌوانٌة التً تجمع فً الحقل - 
األنشطة والواجبات  - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  

 
 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 
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المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 7 ، 3 ، 1أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 4االختبار الشهرى   2

 %5 8واجبات عملٌة   3

 %50 8 . 6 ، 3االختبار العملً  5

 %25 8االختبار النهائً  6

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 
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مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
- Required Text(s )

 

 

: المراجع األساسٌة – 2
 
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 Roger G. B. and H. E. Jaques (1983) " How to Know the 

Insects" Wm. C. Brown Company Dubuque, Iowa. Pp-409 

 Al-Balwi, F. H. (2005) " Ichthyology" Scietific Publications, King 
Saud University pp:445 

Mohamed K. Al-Sadoon (1998). "Venomous Snakes of Saudi Arabia" : 
Scientific Publications King Saud University  pp:120 

 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
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: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 ............................... 

 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

ادوات تحضٌر عٌنات الحشرات شبكات جدٌدة قنانً قتل الحشرات و ––  مجهر ضوئ30ً 
.  صنادٌق الحفظ الحشرات 

اجهزة قٌاس التلوث         - 

  ادوات صٌد و مراقبة الحٌوانات الفقرٌة و جمعها و حفظها .

 
 
 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
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فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

 
 

  
 

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 466توصٌف مقرر 

 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 466التلوث  الصناعً :    اسم المقرر و رقمه  – 1

 

 ( 1+1 ) 2: الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

إبراهٌم الصوٌطً . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

اختٌاري : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  375 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

.  مقدمة عن التلوث الصناعً - 
: معرفة التلوث بالصناعات الكٌمٌائٌة - 

           ـ أنواعها 
كمٌاتها المسموح بها عالمٌاًا  - 
فضبلتها  - 

: معرفة المعادن الثقٌلة   - 
. اماكن مصادرها           - 
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. كمٌاتها           - 
. أضرارها           - 

: معرفة التلوث بالمواد المشعة- 
. مصادرها وانواعها       - 
. اضرارها علً البٌئة       - 
. درجات تراكمها       - 

: معرفة التلوث بالمبٌدات الحشرٌة والمخصبات- 
. انواعها وكمٌاتها       - 
. درجة اضرارها علً البٌئة       - 

. معرفة الطرق االساسٌة للتحكم االستراتٌجً والمعاٌٌر المشروعة- 
. معرفة الطرق لمراقبة الملوثات الصناعٌة وطرق ازالتها- 
. (أنواعها ودرجة تراكمها وأضرارها)معرفة التلوث بالبتروكٌماوٌات - 

 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة وبؤستخدام أجهزة حدٌثة لؤلختبارات  - 

السلوكٌة المختلفة  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

.  تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت          - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1 (معرفة معنى التلوث الصناعً  )مقدمة عامة 

 2 2الصناعات الكٌمٌائٌة 
 1 1المعادن الثقٌلة 

 1 1النفاٌات المشعة 
 1 1المبٌدات الحشرٌة والمخصبات 

 1 1البتروكٌماوٌات 
 2 2األسمدة 
 2 2النفـــط 
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أ ـ المعرفة 

(viii) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
.  معرفة التاثٌرات الضارة للتلوث الصناعً- 
.  معرفة التحكم االستراتٌجً والتشرٌعات - 
.  معرفة طرق مراقبة التلوث الصناعً - 
. معرفة طرق الحد وازالة التلوث الصناعً - 
 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

13 
 

 13  

 

 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع
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تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 



 

403 

 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.. مهارات استخدام االنترنت - 
. مهارات عمل مشارٌع بحثٌة صغٌرة - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
.  تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
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.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

( إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %30 8-6-4أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى األول  2

 %10 13االختبار الشهري الثانً   3

 %50 15االختبار النهائً  4
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة

    .  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 



 

405 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
البٌئة والتلوث       

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  تلوث البٌئة والمشاكل الصحٌة      

  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 
 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
. (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

، أجهزة االلكترونٌة للدراسة السلوك الحركً ، أقفاص ،  صنادٌق خشبٌة لدراسة السلوك الحركً 
الصندوق المكوكً  ، وسلوك التعلم والذاكرة 
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:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4

عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
.  اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 471توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
. ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 471سلوك الحٌوان :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1)ساعتان   : الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

جمعان بن سعٌد عجارم . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثامن  : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن علم الحٌوان  103 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

تعرٌف الطالب بؤهمٌة دراسة السلوك الحٌوانً  - 
تعرٌف الطالب بؤنواع السلوك الحٌوانً  - 
. تعرٌف الطالب  على قدرة االستنتاج وتعلٌل النتائج السلوكٌة - 
تعرٌف الطالب باالسالٌب والطرق البلزمة لدراسة سلوك الحٌوان  - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة وبؤستخدام أجهزة حدٌثة لؤلختبارات  - 

السلوكٌة المختلفة  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 
  

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1مقدمة عن السلوك  

 1 1أنواعه ودوافع السلوك ، تعرٌف السلوك 
 1 1االنتخاب الطبٌعً والسلوك  

 1 1البٌئة والتكٌف السلوكً  
 1 1البحث عن الغذاء  
 1 1العٌش فً جماعة 
 1 1الغٌرة والغرائز  

 1 1السلوك االجتماعً  
 1 1السلوك الفسٌولوجً  

 1 1دور الهرمونات فً السلوك  
 1 1دور الجهاز العصبً فً السلوك  

 1 1التعلم والذكاء والخبره  
 1 1مواضٌع مختارة فً السلوك  

 
 
 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  28  
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المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
30 

 

 
 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
 

 
 
 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(xiv) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
معرفة أنواع السلوك الحٌوانً - 
. معرفة طر ق تسجٌل الحركات السلوكٌة - 
. معرفة تؤثٌر بعض المواد الكٌمٌائٌة على السلوك- 
معرفة المستجدات فً علم سلوك الحٌوان وتطبٌقاته الجدٌدة - 
 

 
 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 

 التقارٌر واالختبارات العملٌة .
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 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
. مهارات تسجٌل ووصف الحركات السلوكٌة-

. مهارات الحسابات والتكرارات- 
.  مهارات البحث والتحلٌل - 
. مهارات استخدام الحاسب وشبكة االنترنت- 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 
 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
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: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
  
: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3

. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 
(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
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: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 
 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %10 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 %10 9االختبار الشهرى   2

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %25 13االختبار العملً  5

 %50 15االختبار النهائً  6

7    

8    

 
 
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 
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مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 -Mc Farland, D. (1985). Animal Behavior, oxford, U.K .

  

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 -C.J. Barnard, Animal Behaviour , ecology & evolution , 1983 , U.K  .

  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
 
 

  

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  
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إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

، أجهزة االلكترونٌة للدراسة السلوك الحركً ، أقفاص ،  صنادٌق خشبٌة لدراسة السلوك الحركً 
الصندوق المكوكً  ، وسلوك التعلم والذاكرة 

 

 
 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -
  
 

 
 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
  
 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 
فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4

عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
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لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة

. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
 
 

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 حٌن 480توصٌف مقرر 
 
 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2009روجع اكتوبر 
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن480 )حماٌة الحٌاة الفطرٌة  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 0 + 2) ساعه  2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

د علً بن سلٌمان العقل .أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

مقرر إختٌاري   : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 ( حٌن373)    (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذا المقرر  – 6

 

ال ٌوجد   (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر  – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
معرفة الوضع الراهن للحٌوانات الفطرٌة بالجزٌرة العربٌة - 
. معرفة أسباب انقراض الكائنات الحٌة و دور منظمات حماٌة الحٌاة الفطرٌة فً ذلك  - 
. معرفة أهمٌة المحافظة على الحٌوانات الفطرٌة - 

. معرفة المحمٌات الطبٌعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة االنترنت - 
. مقارنة مفرداته بما ٌتم تقدٌمه فً أقسام أخرى محلٌة وأقلٌمٌة وعالمٌة - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 2 1مقدمة عن الحٌاة الفطرٌة و التوزٌع الجغرافً 

 4 2التوازن البٌئً و أهمٌته المحافظة على الحٌوانات الفطرٌة  
 4 2أسباب انقراض الكائنات الحٌة و طرق المحافظة على الحٌوانات البرٌة  

 2 1دور المنظمات المحلٌة والعالمٌة فً المحافظة على الكائنات الحٌة  
 4 2 (البلفقارٌات ، الفقرٌات  )الحٌوانات الفطرٌة بالجزٌرة العربٌة 

 4 2 األنواع المهددة باالنقراض   
 4 2المحمٌات الطبٌعٌة بالمملكة و إدارة الحٌاة الفطرٌة  

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب التعاونً أو / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرات 
االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة 

أخرى 

24  16  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات     - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 
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المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -3

معرفة الوضع الراهن للحٌوانات الفطرٌة بالجزٌرة العربٌة  - 
. معرفة أسباب انقراض الكائنات الحٌة و دور منظمات حماٌة الحٌاة الفطرٌة فً ذلك  - 
. معرفة أهمٌة المحافظة على الحٌوانات الفطرٌة - 
.     معرفة المحمٌات الطبٌعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة - 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
 0زٌارات مٌدانٌه لبعض المحمٌات الطبٌعٌه - 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم البحوث والواجبات- 
التقارٌر   - 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

مهارات التعرف على الحٌاة الفطرٌه - 
مهارات التعرف على توازن النظام البٌئى وتطبٌقاته المٌدانٌه - 
مهارات التعرف على دور منظمات حماٌة الحٌاه الفطرٌه -

مهارات فً معرفة اسباب انقراض الكائنات الحٌه - 
مهارات فً ادارة المحمٌات الطبٌعٌه - 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
  - 

التدرٌب المٌدانى  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  التقارٌرالمٌدانٌه- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
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مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً             - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
. القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 
  
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات -2

. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر - 

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقويم التكاليف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
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 ال ٌنطبق 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5

رقم  
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقٌٌم 

النهائً 

 %15 6االختبار النظري األول  1

 %15 12االختبار النظري الثانً  2

 %15 6التقرٌر األول  3

 %15 12التقرٌر الثانً   5

 %40 15 (نظرى)اإلختبار النهائً  6
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
    . ساعات أسبوعٌا6الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

 
(ix) أساسٌات الصون الحٌوي ، دار المرٌخ  . (2003)محمد الدمرداش . رٌتشارد برٌماك ود. د

. للنشر ، الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة

 
 

: المراجع األساسٌة – 2
(x) 1أساسٌات الصون الحٌوي ، دار المرٌخ  . (2003)محمد الدمرداش . رٌتشارد برٌماك ود. ـ د

. للنشر ، الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة
2 -Pettigrew, W. (1982). Conservation. Thechaucer Press. Great Britain .
3 -Caughley, G.  and Sinclair, A. R. E. (1994). Wildlife ecology and 

Management. Blackwell Scintific Publication, USA .
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: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

أساسٌات الصون الحٌوي ، دار المرٌخ للنشر ، الرٌاض ،  . (2003)محمد الدمرداش . رٌتشارد برٌماك ود. ـ د1
. المملكة العربٌة السعودٌة

2 -Pettigrew, W. (1982). Conservation. Thechaucer Press. Great Britain .
3 -Caughley, G.  and Sinclair, A. R. E. (1994). Wildlife ecology and 

Management. Blackwell Scintific Publication, USA .

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

.          مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

            حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
     قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

      

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 20  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

الٌوجد 
:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
 

توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص     - 
.            بالمقرر

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم - 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم
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تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات   - 

.             المستخدمه لتقدٌمه
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر - 
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة - 

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً  - 

.            المجال

   النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
.            المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

  حٌن 481توصٌف مقرر 
قسم علم الحٌوان 

كلٌة العلوم 
جامعة الملك سعود 
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نموذج توصٌف المقرر 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

 

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 ( حٌن481)الحٌوانات السامة :   اسم المقرر و رقمه  – 1

 

( 1+1 )2:  الساعات المعتمدة  –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

     علم الحٌوان  

 

:  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر  – 4
محمد بن خالد السعدون . د.أ

 

 (مقرر اختٌاري ): المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه  – 5

 

 حٌن 327 : (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد   : (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

الحرم الجامعً : مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة   –  8

 
 

األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
. معرفة التراكٌب البٌولوجٌة ألنواع الحٌوانات السامة وتركٌب اجهزة السم فٌها -
. معرفة التركٌب الكٌمٌائً لسموم الحٌوانات مع اٌضاح التؤثٌرات السمٌة -
. كٌفٌة معالجة التسمم-
. كٌفٌة الوقاٌة من الحٌوانات السامة -

. معرفة أهم الحٌوانات السامة فً المملكة العربٌة السعودٌة - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

.  المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم - 
. تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحدٌثة فً المجال -  
. تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم باستخدام شبكة اإلنترنت  - 

 
 

وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 
 (سٌرفق

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

 1 1مقدمة عامة عن الحٌوانات السامه 

 2 2. بٌولوجٌة انواع الحٌوانات السامة 

 2 2تركٌب أجهزة السم فً الحٌوانات السامة 

 2 2التركٌب الكٌمٌائً لسموم الحٌوانات السامة 

 2 2التؤثٌرات السمٌة  

 1 1الوقاٌة من الحٌوانات السامة 

 1 1طرق معالجة التسمم  

 3 3الحٌوانات السامة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

: وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر -42

 
. معرفة التراكٌب البٌولوجٌة ألنواع الحٌوانات السامة وتركٌب اجهزة السم فٌها -
. معرفة التركٌب الكٌمٌائً لسموم الحٌوانات مع اٌضاح التؤثٌرات السمٌة -
. كٌفٌة معالجة التسمم-
. كٌفٌة الوقاٌة من الحٌوانات السامة -

. معرفة أهم الحٌوانات السامة فً المملكة العربٌة السعودٌة - 
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:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

14  14  

 
 
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
15  

 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

 
.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  

 
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة )المحاضرة - 
. التدرٌب العملً واجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري - 
. القٌام بؤنشطة وواجبات - 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 
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 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 
 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
.  مهارات استخدام االنترنت- 
.  مهارات عمل مشارٌع بحثٌة صغٌرة - 
  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 
  
  

 
 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 
  

 
 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 
 
 
 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 
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: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 
   

 
 
 
 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 
 

 
 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -
  

   

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 
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: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 

 - 
 - 
 - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 
 - 
 - 
 - 

  - 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 % 30 8-6-4أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 % 10 9االختبار الشهري األول   2

 % 10 13االختبار الشهري الثانً   3

 % 50 15االختبار النهائً  4

5    
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
.  ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 
  

 

مصادر التعلم   (هـ 
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:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
   

 -Bucherl & Buckley. Venomous Animals and Their Venoms. 
Academic Press(1971  .)

   

 

:  المراجع األساسٌة – 2
 -Bucherl & Buckley. Venomous Animals and Their Venoms. 

Academic Press(1971  .)
 

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
         

 

   
 
 

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج مٌكروسوفت اوفٌس 
 
 

 
 

  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 
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: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 20  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 ال ٌوجد 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 
 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 

. بالمقرر
.  مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
. التقوٌم الذاتً للبرنامج - 
:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3

.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -
  
 

 
 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً
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: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً المجال- 
.  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر- 
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 
 

 حٌن 482توصٌف مقرر 
مهارات عضوٌة بالحبلٌات 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 2009هـ ، الموافق 1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

جامعة الملك سعود المإسسة التعلٌمٌة              

 

علم الحٌوان /العلومالقسم                    / الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

 حٌن 482مهارات عضوٌة بالحبلٌات :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 1+1      )2ساعات 2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

محمد أحمد الدخٌل . د. أ: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

اختٌاري : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 حٌن  326 (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 

ال ٌوجد  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1

مراقبة التطور العضوي فً بعض تراكٌب الحٌوانات الحبلٌة  -
معرفة التحدٌات التً تتعرض تلك االعضاء فً الوسط المائً وكٌفٌة مواجهتها  -
معرفة التحدٌات التً تتعرض تلك االعضاء على األرض الٌابسة وكٌفٌة  -

مواجهتها 
 

صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
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االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)
: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال

المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسٌة بالقسم  -
تحدٌث محتوى المقرر بشكل دوري وخاصةًال عن تحورات وتكٌفات أعضاء  -

الحبلٌات 
مراجعة وتحدٌث الدروس العملٌة بالتجارب الحدٌثة والشرائح والتحضٌرات  -

الحدٌثة  
  تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم بإستخدام اإلنترنت -

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  
 1 1مكونات عضوٌة فً الذٌلحبٌات  

 1 1مكونات عضوٌة فً الرأسحبلٌات 
 1 1مكونات عضوٌة فً البلفكٌات 

مكونات عضوٌة فً األسماك ، طائفة األسماك الغضروفٌة
الغضروفٌة 

2 2 

 1 1مكونات عضوٌة فً األسماك العظمٌة 

 1 1مكونات عضوٌة فً البرمائٌات 

 2 2مكونات عضوٌة فً الزواحف 

 2 2مكونات عضوٌة فً الطٌور 

 2 2مكونات عضوٌة فً الثدٌٌات 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 

13  13  

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

26 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 
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.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها      -  
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات - 

.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً       - 

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

 
.. انظر مربع وصف موجز لنتائج التعلم 

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

 (باستخدام برنامج العروض الباوربوٌنت والرسوم التوضٌحٌة)المحاضرة - 
. التدرٌب العملً وإجراء التجارب العملٌة والفحص المخبري- 
. القٌام بؤنشطة وواجبات- 

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

. االختبارات التحرٌرٌة- 
. تقوٌم األنشطة والواجبات- 
.  التقارٌر واالختبارات العملٌة- 

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

:  المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
استخدام األشكال التوضٌحٌة  - 

التدرٌب العملً  - 
األنشطة والواجبات   - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. االختبارات التحرٌرٌة- 
.  االختبارات العملٌة- 

. الواجبات والتكالٌف االسبوعٌة - 

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها
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. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن- 
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن- 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً - 
. تكلٌف فردى - 
. مناقشة جماعٌة - 

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة - 
. تقوٌم األعمال الفردٌة - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً          - 
.  القدرة على حل المسائل الحسابٌة         - 

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت - 
.  القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات - 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
. إعطاء واجبات  وأنشطة وكتابة تقارٌر -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 
. تقوٌم التكالٌف والواجبات - 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
 ال ٌنطبق 
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: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
 ال ٌنطبق 

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار قصٌر، : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
الخ ... أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

نسبة الدرجة األسبوع المستحق 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %5 8-6-3أنشطة - تكالٌف –  واجبات  1

 اختبارات 10اختبارات اسبوعٌة  2
اسبوعٌة 

30% 

 %5 12واجبات عملٌة   3

 %20 13االختبار العملً  5

 %40 15االختبار النهائً  6

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
. االشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطالب أثناء التدرٌبات العملٌة

.  ساعات اسبوعٌاًال 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

مطبعة نهضة مصر . وزمالءه. أ.م، ترجمة رشدي. الفقارٌات. 1971.ألفرد شروٌدر، رومر
. للنشر والتوزٌع

 
. الجزء الثالث. األساسٌات المتكاملة لعلم الحٌوان. 1998. وزمالءه. ب. س، هٌكمان

. الدار العربٌة للنشر والتوزٌع. وزمالءه. ع. ج، ترجمة مدكور. الطبعة الثانٌة
  modakmam@ksu.edu.sa. الحبلٌات. 2009. الدخٌل، محمد أحمد

 
Alexander, R. McN. 1981. The Chordates. 2nd ed., London:         

                     Cambridge University Press .
Kluge, A.G.,et al.1977. Chordate Structure & Function, 2nd ed ،.

                New York: Macmillan Publishing Company .
Pough, F.H.,et al. 2005. Vertebrate life, 7th ed., New Jersey        :

                   Pearson Education Inc .
Weichert,C.K.1970. Anatomy of the Chordates. 4th ed., 
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McGraw  
                  Hill Kogakusha,Ltd .

Young, J.Z. 1981. The Life of Vertebrates, 3rd ed., Oxford  :
                  Clarendon Press  

 

:  المراجع األساسٌة – 2
:(ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
  

 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس 

 
  المرافق المطلوبة (و 
 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
قاعات حدٌثة معززة بنظام تفاعلً 

معامل خاصة مجهزة بالدروس العملٌة 

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 جهاز حاسب آلً 30  

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

– أجهزة قٌاس متنوعة – محالٌل – حاضنات – شرائح –  مجهر ضوئً ومجهر الكترونً 30 
وأدوات السبلمة  – موازٌن 

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص  - 
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. بالمقرر
. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم -

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات  - 
.  المستخدمه لتقدٌمه

. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر  - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات–توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً  - 
.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -

 

فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل : مثبل)عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الطلبة   – 4
عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من 
الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر  فً مإسسة 

 (تعلٌمٌة أخرى
 

لجنة خاصة وفق ما تقرره / رئٌس القسم / مراجعة األوراق التً تم تصحٌحها من قبل أستاذ المادة
. اإلدارة العلٌا عند الحاجة بنهاٌة كل فصل دراسً

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة- 
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المسجدة فً - 

. المجال

  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر
. المقرر
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المملكة العربٌة السعودٌة 
المجلس األعلى للتعلٌم 

 
 
 
 
 
 

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً 
 حٌن 498توصٌف مقرر 

مشروع بحث التخرج 
 
 
 

قسم علم الحٌوان 
كلٌة العلوم 

جامعة الملك سعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2009هـ ، الموافق 1430
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نموذج توصٌف المقرر 
 
 

المتضمن إجراءات  (2)من الدلٌل ------ إلرشادك إلكمال هذا النموذج، ٌرجى الرجوع إلى 
.  ضمان الجودة الداخلٌة

المإسسة التعلٌمٌة              جامعة الملك سعود 

 

علم الحٌوان /القسم                    العلوم/ الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

  حٌن 498مشروع بحث  :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

( 2 + 0) ساعات      2:  الساعات المعتمدة –  2

 

البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها  – 3
 (إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضبل عن ذكر البرامج)

      علم الحٌوان 

 

جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم  : اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

الثامن : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

 وحدة معتمدة 100 أو 95إنهاء     (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذا المقرر  – 6

 

   (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر  – 7

 

مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة  الحرم الجامعً  –  8

 
 

األهداف    (ب 

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 

. القدرة على تحدٌد األبحاث العلمٌة فً الدورٌات العلمٌة المتخصصة    - 
. معرفة الطرق المختلفة لجمع المعلومات من مصادر مختلفة    - 
. القدرة على تصمٌم التجارب العملٌة وتنفٌذها معملٌا    - 
. لقدرة على تجمٌع وتبوٌب النتائج وطرق عرضهاا    - 

. معرفة البرامج اإلحصائٌة المناسبة لتحلٌل النتائج     - 
. مناقشة النتائج والوصول إلى االستنتاجات والتوصٌات    - 
. كتابة التقرٌر العلمً    - 
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صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 2
االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة : مثبل)

: (االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال
 

. تنوع مصادر المعلومات سواء من الدورٌات العلمٌة الحدٌثة أو الكتب المرجعٌة الحدٌثة -     
. إختٌار موضوع التجربة ذو الطابع التطبٌقً     -  
. إستخدام األجهزة العلمٌة الحدٌثة بما ٌتبلءم مع موضوع البحث     -  
. عرض الطالب للنتائج والتوصٌات باستخدام األجهزة والبرامج اإللكترونٌة     - 

 
وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي : مالحظة: )وصف المقرر (ج 

 (سٌرفق
 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

الدراسة الخلوٌة و النسٌجٌة 
 8 4          جمع المعلومات والدراسات السابقة 

 4 2          تصمٌم التجربة العملٌة  
 8 4         تنفٌذ التجربة العملٌة  

 4 2         تدوٌن النتائج وتبوٌبها وتحلٌلها 
 4 2 كتابة التقرٌر العلمً                                         

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب التعاونً أو / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة 

أخرى 

  28  
 

المطلوب هنا المعدل  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة–  3
: (المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

28 

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4
:     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح 

.  ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها-       
.  وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات       - 
.  طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً      - 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(xi) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

. معرفة كٌفٌة التعامل مع الدورٌات العلمٌة الحدٌثة واستخراج األبحاث المناسبة منها    -  
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. معرفة وضع مخطط إلجراء التجارب البحثٌة    -  
. (الضابطة والمعامبلت)معرفة كٌفٌة التعامل مع حٌوانات التجارب وتقسٌمها إلى مجموعات     -  
. معرفة طرٌقة أخذ البٌانات والتعامل معها    -  
. معرفة طرٌقة عرض النتائج وكتابتها فً تقرٌر علمً    -  

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة ( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم

. التدرٌب على استخراج األبحاث العلمٌة ذات العبلقة من مصادر المعلومات    -  
. التدرٌب على طرق الحقن المختلفة للحٌوانات وجمع عٌنات الدم وحفظها    -  
.   التدرٌب على إجراء البحوث العملٌة    -  

 

(iii)  طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة

.  نوعٌة البحوث الحدٌثة التً تم جمعها- 

. تقوٌم خط سٌر التجربة العملٌة-  
. تقوٌم التقرٌر العلمً النهائً للتجربة-  

 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1

. مهارات التعامل مع حٌوانات التجارب    - 
. مهارات تحضٌر الشرائح النسٌجٌة     -  
. مهارات أخذ العٌنات    -  
. مهارات تحضٌر المحالٌل المناسبة    -  
. مهارات تحلٌل النتائج ومقارنتها بالدراسات السابقة    -  
. مهارات استخدام الحاسب اآللً    -  

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
. استخدام األشكال التوضٌحٌة-  

. التدرٌب العملً- 
. طرٌقة عرض النتائج والصور - 

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
. تداول النتائج وتفسٌرها    -  
. كتابة التقرٌر العلمً    -  

 

مهارات العالقات الشخصٌة والمسئولٌة –  ج 

 

وصف لمهارات العبلقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب  –  1
:   تطوٌرها

. القدرة على العمل فً مجموعات لتنفٌذ تطبٌق معٌن      -  
. القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكلٌف معٌن      - 
.  القدرة على المناقشات الجماعٌة      - 
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  .اإللتزام بالجدول الزمنً لتنفٌذ التجربة العملٌة     -  

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
. تكلٌف جماعً      -  
. تكلٌف فردى      -  

. مناقشة جماعٌة-       

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العبلقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
. تقوٌم األعمال الجماعٌة-        

. تقوٌم األعمال الفردٌة      -  

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
. القدرة على العمل الجماعً-           

. القدرة على استخدام شبكة اإلنترنت -  
. تجمٌع البٌانات وتداولها         -  
. القدرة على البحث وتحلٌل واسترجاع المعلومات         -  

.  القدرة على كتابة التقرٌر النهائً -  

 
: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات -2
. تنفٌذ التجارب البحثٌة وكتابة التقرٌر-  

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

.  تقوٌم التطبٌقات العملٌة- 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
:  المجال

ال ٌنطبق 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2
ال ٌنطبق  

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3
ال ٌنطبق  

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
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رقم  
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثبل)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقٌٌم 

النهائً 

 %20 5-4-3جمع المعلومات العلمٌة الحدٌثة   1

 %40 9-8-7-6 تنفٌذ التجربة العملٌة   2

 %40 12-11-10 كتابة وتقدٌم التقرٌر النهائً   3
 

الدعم المقدم للطلبة   (د 

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم المشورة 
الذي - الساعات المكتبٌة– مع تحدٌد مقدار الوقت  )واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع
 

. اإلشراف المباشر من قبل عضو هٌئة التدرٌس على الطبلب أثناء التدرٌبات العملٌة
    . ساعات اسبوعٌاًا 7الساعات المكتبٌة بمقدار 

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1
 

ٌختلف نوع المرجع المستخدم تبعاُ لنوعٌة الموضوع البحثً الذي ٌجري تنفٌذه، وٌقوم أستاذ المقرر بتجدٌده تبعا 
. لذلك

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 

. تختلف نوعٌة الدورٌات العلمٌة تبعا لموضوع البحث الذي ٌجري تنفٌذه
 

: الخ... المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت  – 4
 

. مواقع االنترنت ذات العبلقة بمواضٌع المقرر         

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاٌٌر  – 5
:  المهنٌة أو األنظمة

 حزمة برامج ماٌكروسوفت اوفٌس            

 
  المرافق المطلوبة (و 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
.  (الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
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. معامل خاصة مزودة ببعض األجهزة الحدٌثة ومستلزماتها وأدوات تنفٌذ التجارب العملٌة الخاصة بالبحث     

 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 أجهزة حاسب آلً 5       

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق : مثبل– حددها )موارد أخرى  – 3
: (قائمة

 
أجهزة قٌاس - أجهزة تعقٌم- محالٌل- حاضنات- حٌوانات تجارب للتشرٌح– شرائح للعٌنات-  مجهر ضوئ10ً    

  .وأدوات السبلمة- معمل رقمً- أجهزة قٌاس األس الهٌدروجٌنً- حمامات مائٌة- موازٌن- متنوعة

 

:  تقٌٌم المقرر وعملٌات التحسٌن (ز 

 

: استراتٌجٌات الحصول على تغذٌة راجعة وفعالٌة التعلٌم – 1
. توزٌع استبانات على الطبلب فً نهاٌة الفصل الدراسً للحصول على تقٌٌم خاص بالمقرر          - 

. مقابلة عٌنة من الطبلب المسجلٌن فً المقرر الخذ أرائهم - 

 

االستراتٌجٌات األخرى المتبعة فً تقٌٌم  عملٌة التعلٌم إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  – 2
: القسم

.  تقٌٌم الزمبلء فً القسم الداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمه لتقدٌمه      - 
. (لجنة الخطط الدراسٌة والجداول)المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر       - 
.  التقوٌم الذاتً للبرنامج      - 

 

:  عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
.  توفٌر الصٌانة الدورٌة لبلجهزة والمعدات- توفٌر مجاهر حدٌثة ومعمل رقمً-   

.    األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة للمقرر -  
. األخذ بتوصٌات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر -  
. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المبلحظة المباشرة -  
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عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة،  وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح 

عٌنة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع  عضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس 
. (المقرر  فً مإسسة تعلٌمٌة أخرى

.          اإلطبلع على النتائج ومعرفة مدى منطقٌتها

  

: صف  الترتٌبات والخطط المعدة للمراجعة الدورٌة لفاعلٌة المقرر  والتخطٌط للتحسٌن –  5
.   مقارنة المقرر على مقررات مماثلة ُتقدم فً أقسام مشابهة-  
. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل لجنة الخطط الدراسٌة -  
. تحدٌث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات المستجدة فً المجال-  
.  النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطبلب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر-  
 


