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 األكاديمي البرنامج نموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(  المؤسسة التعليمية  .1

 علوم الحياة  القسم الجامعي / المركز   .2

 بكلوريوس علوم الحياة  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 علوم الحياة   تربية/ اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

 االمريكية    NCATEمعايير مؤسسة   المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
تطبيقات عملية )تطبيق في المختبرات الصحية+  تطبيقات مدرسية، 

 ، التعليم االلكتروني، التعليم التقليدي المستشفيات(

 2021- 2020بداية العام الدراسي  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 واالعدادية اعداد طلبة خريجين من قسم علوم الحياة ليكونوا مدرسين جيدين في المدارس المتوسطة  -1

 اعداد كوادر مهنية لرفد مؤسسات وزارة الصحة  -2

 اعداد طلبة قادرين على استخدام طرائق متنوعة في التدريس  -3

 اعداد طلبة مدربة و مؤهلة للعمل  في المؤسسات التربوية -4

 اعداد طلبو مدربة ومؤهلة للعمل في المؤسسات الصحية  -5

 والتواصل االلكتروني الحديث مع الطلبة اعداد مدرس يكون قادرا على التدريس  -6
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 والفهم   المعرفة-أ

 البايولوجية للنبات  ان يتعرف الطالب على المفاهيم العلمية  -1أ

 ان يتعرف الطالب على المفاهيم العلمية البايولوجية للحيوان -2أ

 المجهرية والمناعة.   لألحياءان يتعرف الطالب على المفاهيم العلمية السلوكية المرتبطة بعملية التعلم  -3أ

 ان يتعرف الطالب على كيفية االستفادة واستخدام االجهزة المختبرية.  -4أ

 

 الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 

 مهارة التدريس في مادة االحياء  – 1ب 

 االوساط المختبرية ان يكون للطالب القدرة على توصيف النماذج و – 2ب 

  ان يمتلك الطالب القدرة على ربط االسباب بالمسببات الطبيعية – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 اسلوب التفكير والمناقشة  -1

 المختبرات االختبارات العملية التي تستخدم في  -2

 محاضرة االستكشافية التعليم بوساطة ال -2

ومنصة  Google meet وبرنامج ا ل   Google classroomالتعليم االلكتروني باستعمال منصات  -3

Edmodo وقنوات اليوتيوب.   فضال عن استخدام قنوات التليكرام 

 طرائق التقييم       

 تقديم تقارير اسبوعية  -1

 درجات االمتحانات  -2

 التخرج بحوث  -3

 Google classroom and)  االختبارات االسبوعية والشهرية من خالل منصات التعليم االلكتروني  -4

Google meet   ) التي تخص المادة العلمية. والتأشيرات وذلك بتكليف الطالب بالرسومات 

 التفكير  مهارات  -ج

 اسلوب المحاورة بين الطالب واالستاذ  -1ج         

 اعداد تقارير اسبوعية  -2ج

 اجراء مناقشات للنتائج في نتائج التحليالت البايولوجية  -3ج

 التقرير االستكشافي )كشف الحقائق العلمية من خالل التجارب في المختبرات(  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 الدرجات -1

 المناقشة والتحاور  -2

 االختبارات  -3

 التعليم االلكتروني  -4

 طرائق التقييم     

 الدرجات   -1

 البحوث والتقارير  -2

 Google classroom and)    النظرية والعملية باستعمال منصات التعليم االلكتروني االختبارات  -3

Google meet  ) .وقنوات التليكرام واليوتيوب 
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 

 ان يستطيع الطالب من توظيف المعرفة التي تلقاها  -1د 

 ان يتمكن الطالب من االستفادة من المعرفة وكيفية توظيفها  -2د 

 ان يكتسب الطالب مهارة مهنية التعليم والتدريس  -3د 

 التطوير المهني ان يستطيع الطالب من تجسيد ما اكتسبه في  -4د 

مثل  الصف االلكتروني وبرنامج ) ان يكون الطالب قادرا على استعمال منصات التعليم االلكتروني -5د 

  في الظروف االعتياديةالتعليم  عملية  في (وقنوات التليكرام  Google meetاجتماع كوكل  

 واالستثنائية للبلد.

 طرائق التعليم والتعلم          

 التطبيقات العملية  -1

 الزيارات الميدانية  -2

 بجوث التخرج  -3

 التي يقيمها القسم والكليةوورش العمل الندوات والدورات  -4

 المدمج االلكتروني و  التعليم  -5

 طرائق التقييم           

 وااللكترونية  االختبارات النظرية والعملية  -1

 االلكترونية  الشفوية والسنوية االمتحانات  -2

 التطبيق العملي -3

 الحلقات النقاشية باستعمال تقنيات التعليم االلكتروني )اون الين(  -4

 / بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق 

 السنة األولى 

 

(  27درجة البكالوريوس تتطلب )  وحدة   1-ساعة  2  1الحاسوب  

ب في جميع  ساعة اسبوعياً للطال

 مواد المرحلة االولى 

  

 وحدة   2-ساعة  2  1 اللغة االنكليزية 

 وحدة   4-ساعة  2  اللغة العربية  

 وحدة   4-ساعة  2  أسس تربية 

 وحدة   6-ساعة  4  علم االحياء 

 وحدة   6-ساعة  4  حياتية خلية  

 وحدة   4-ساعة  3  كيمياء عامة  

 وحدة   2-ساعة  1  علم االرض  

 
حقوق االنسان 

 والديمقراطية 
 وحدة   1-ساعة  1 

 وحدة   4-ساعة  2  علم النفس التربوي 

 وحدة   6-ساعة  4  تشريح نبات 

 - السنة الثانية 

(  29درجة البكالوريوس تتطلب )  وحدة   6-ساعة  4  الفقريات 

ساعة اسبوعياً للطالب في جميع  

 المواد للمرحلة الثانية  

 وحدة   6-ساعة  4  تصنيف نبات 

 وحدة   6-ساعة  4  االنسجة 

 وحدة   6-ساعة  4  االجنة 

 وحدة   6-ساعة  4  الكيمياء الحياتية 

 وحدة   1-ساعة  2  الحاسبات 
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 وحدة   4-ساعة  2  علم نفس النمو 

وادارة  تعليم ثانوي  

 تربوية 
 وحدة   4-ساعة  2 

 وحدة   4-ساعة  2  احصاء حياتي 

 وحدة   2-ساعة  1  لغة انكليزية 

 - السنة الثالثة 

(  27درجة البكالوريوس تتطلب )  وحدة   6-ساعة  4  وتلوث  بيئة

في جميع   ساعة اسبوعياً للطالب 

 المواد للمرحلة الثالثة

 وحدة   6-ساعة  4  حشرات 

 وحدة   6-ساعة  4  مقارن للحبليات تشريح 

 وحدة   6-ساعة  4  الوراثة 

 وحدة   6-ساعة  4  الفطريات 

منهج وفلسفة البحث  

 العلمي 
 وحدة   4-ساعة  2 

مناهج وطرائق  

 التدريس 
 وحدة   4-ساعة  2 

االرشاد التربوي  

 والصحة النفسية 
 وحدة   4-ساعة  2 

 وحدة   2-ساعة  1  لغة انكليزية 

 - السنة الرابعة 

(  28درجة البكالوريوس تتطلب )  وحدة   6-ساعة  4  الطفيليات 

ساعة اسبوعياً للطالب في جميع  

 المواد للمرحلة الثالثة

 وحدة   6-ساعة  4  حيوان  فسلجة

 وحدة   6-ساعة  4  فسلجة نبات 

 وحدة   6-ساعة  4  االحياء المجهرية 

 وحدة   4-ساعة  3  المناعة 

 وحدة   4-ساعة  2  االختياري 

 وحدة   4-ساعة  2  قياس وتقويم 

 وحدة   2-ساعة  2  مشروع بحث 

 وحدة   4-ساعة  3  التربية العملية

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 االهتمام ابلوقت وااللتزام ابلزي املوحد -1

 قوانني انضباط الطلبة  أبنظمة االتزان السلوكي داخل احلرم اجلامعي من خالل نشر الوعي اخلاص  -2

   يف ان يكون مدرس انجح يف مهنة التدريسميكن ان يتطور طالب البكالوريوس من خالل جعله ذو قابلية   -3

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .14

 القبول املركزي  -1

 قبول الطلبة خرجيي الفرع العلمي حصرا   -2

 قبول الطلبة خرجيي املعاهد الرتبوية  -3
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 الكلية  ألقسام ة الطاقة االستيعابي  -6
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15
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