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كلمة رئيسة قسم األحياء
فــي ظــل التطورالعلمــي والنموالمعرفــي والنهضــة التعليميةالتــي تشــهدها المملكــة العربيةالســعوديةفي
الجامعــات الســعوديةعلى مســتوى كلياتهــا وبرامجهــا التعليميــة وفــي إطارالســعي لمتطلبــات الجــودة وتحقيــق
معاييــر االعتمــاد األكاديمــي ومــا يواكــب ذلــك مــن ازديــاد مطــرد فــي الحاجــة إلــى معلمــات متخصصــات
فــي علــم األحيــاء وتأهيلهــن ككادربشــري يســهم فــي العمليــة التنمويــة ،لهــذا كان علــى قســم األحيــاء أن
يطلــع بدورحــي ويــل إلســهام االيجابــي فــي ذلــك كأحــد صــروح كليــة التربيةالعلميــة فــي إعــداد تلــك
الكــوادر المؤهلــة علميــا وتربوي ـًا وتخريــج معلمــات متخصصــات فــي علــم األحيــاء .
وانطالقــا مــن هــذا الهــدف تــم تقديــم هــذا الدليــل التعريفــي لــكل طالبــة عــن القســم مــن أجــل إلمامهــا
بالخطــة الدراســية وبالنظــم واللوائــح وإرشــادات القبــول المعمــول بهــا ليكــون وثيقــة بيــن القســم وطالباتــه
ومرشــدا أساســيا لهــن فــي مســيرتهن العلميــة .
وفي الختام أدعو اهلل العلي القديرأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه
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مديرة القسم

											

د .منى مكية
الدليل التعريفي

نشأة القسم وتطوره
يعتبرقسم األحياء ركيزة علمية هامةفي الكلية وقدتم افتتاحه عام 1417هـ .
وهوأحــد األقســام العلميــة العمليــة األولــى التــي تــم افتتاحــه افــي كليــة التربيــة فــي عــام 1417هـــ ،وقــد
بلــغ عــدد الدفعــات التــي تــم تخريجهــا مــن هــذا القســم منــذ إنشــائه ثــاث عشــرة دفعةحتىعــام  1435/1434هـ .
ويبلــغ عــدد الطالبــات المنتظمــات فــي الدراســة فــي قســم األحيــاء للعــام الجامعــي الدراســي الحالــي
 1436/1435هـــ ()264طالبــة.
وتتنــوع المقــررات التــي يتــم تدريســها بقســم األحيــاء لتشــمل عــدداً مــن أهــم فــروع علــم األحيــاء
وهــي علــم النبــات والحيــوان والكائنــات الحيــة الدقيقــة والبيئــة لتأهيــل الطالبــة الخريجــة فــي التخصصــات
المختلفــة لهــذا القســم لتســتوفي دراســتها والربــط فــي مــا بينهــا وتطبيقاتهــا فــي مجــاالت التدريــس لمــادة
كل مــن المرحلــة المتوســطة والثانويــة بالتعليــم العــام وتهيئتهــا لمواصلــة الدراســات العليــا فــي
األحيــاء فــي ٍ
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قسم األحياء

أي مــن تلــك الفــروع .

كلية التربية بالمجمعة

رؤية القسم :
الريــادة و التميــز و االرتقــاء بالمســتوى األكاديمــي و البحثــي فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة فــي قســم
األحيــاء لمواكبــة التقــدم العلمــي و متطلبــات المجتمــع.

رسالة القسم:
إعدادجيــل جديــد مــن الخريجــات المؤهــات والكوادرالمــزودة بالمعرفــة العلميةوالعمليةلتلبيــة احتياجــات
ومتطلبــات ســوق العمــل والمســاهمة فــي إجــراء البحــوث فــي مجــال علــم األحيــاء لتنميــة المجتمــع.

أهداف القسم :
 -1تخريج كوادرمؤهله لتدريس علوم األحياء في المراحل التعليمية المختلفة.
 -2تنمية مهارات التواصل وروح اإلبداع لدى الطالبة في عملية البحث والتعلم الذاتي باستخدام
تقنية المعلومات.
 -3ترسيخ مبادئ وأخالقيات المهنة في تدريس علوم األحياء.
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 -4تمكين الطالبة من التعرف على المفاهيم العلمية ونتائج الدراسات على كافة الكائنات الحية
والدراسات البيئية في مناطق المملكة.
الدليل التعريفي

الهيكل التنظيمي لقسم األحياء
مجلس القسم

رئيس القسم

لجنة
الخطط
الدراسية

منسق
الجودة

لجنة إدارة
الجودة

6

لجنة
اإلرشاد
األكاديمي

جودة
التعليم
والتعلم

فني معمل
قسم األحياء

لجنة
المعادالت

لجنة دعم
تعليم
الطلبة

لجنة
الجداول
الدراسية
واالختبارات

لجنة
األنشطة
الطالبية

لجنة دعم
الطالب

لجنة القياس
والتقويم

لجنة البنية
التحتية
المساندة

سكرتارية القسم

لجنة
الخريجين

لجنة خدمة
المجتمع

كلية التربية بالمجمعة

الدرجات العلمية التي يمنحها القسم
درجة البكالوريوس في تربية تخصص أحياء

المهن التي يؤهل لها :
 مدرسات مادة العلوم في المدارس المتوسطة. -مدرسات مادة علم األحياء في الثانوية بالتعليم العام.

شروط القبول بالبرنامج
يحــدد مجلــس كليــة التربيــة عــدد الطــاب الذيــن يمكــن قبولهــم فــي كل قســم مــن أقســام الكليــة
وفقــا لخطــة التنميــة الشــاملة للمملكــة ووفقــا للشــروط العامــة للقبــول فــي جامعــة المجمعــة.
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الدليل التعريفي

الخطة الدراسية ( المقررات )
المستوى األول
رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

SALM
101

المدخل إلى الثقافة
اإلسالمية

ARAB 101

المهارات اللغوية
متطلب جامعة عام
اختياري
تقنيات التعلم ومهارات
االتصال
أصول التربية اإلسالمية
نظام وسياسة التعليم
في المملكة العربية
السعودية
كيمياءعامة()1
حساب التفاضل
والتكامل ()1
فيزياءعامة ()1

EDU 116
EDU 117
EDU118
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CHEM111
MATH 111
PHYS 111

تدريب

2

2

متطلب جامعة

2

2

2

2

متطلب جامعة
متطلب جامعة
عام

2

2

مقرر تربوي

2

2

مقرر تربوي

2

2

مقرر تربوي

2

1

2

2

1

2

2

1

2

المـجـمـوع
قسم األحياء

نظري

نوع النشاط
عملي

مالحظات

 18ساعة

كلية التربية بالمجمعة

المستوى الثاني
رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

متطلب جامعة اختياري

نوع النشاط
نظري

عملي

2

2

EDU126

علم نفس النمو

2

2

ZOO 121

تصنيف حيوان

3

2

2

BOT 122

المملكة النباتية

3

2

2

BIO 123

علم الخلية

3

2

2

BIO 124

تقنية التحضيرات المعملية

3

2

2

PHYS 125

فيزياء عامة ()2

2

1

2

المـجـمـوع

تدريب

مالحظات

مقررتربوي

PHYS 111
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 18ساعة
الدليل التعريفي

المستوى الثالث
رقم المقرر
ورمزه

الساعات

اسم المقرر
متطلب جامعة اختياري

10

نظري

عملي

2

2

تدريب

EDU 216

صحة نفسية

2

2

مقررتربوي

EDU 217

مبادئ البحث التربوي

2

2

مقررتربوي

ZOO 211

علم األنسجة الحيوانية

3

2

2

BIO 123

BOT 212

الشكل الظاهري للنبات الزهري وتشريحه

3

2

2

BIO 123

BIO 213

علم البيئة

3

2

2

CHEM
201

كيمياء عضوية

3

2

2

المجمــــوع

قسم األحياء

نوع النشاط

مالحظات

 18ساعة

كلية التربية بالمجمعة

المستوى الرابع
رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

متطلب جامعة اختياري

نوع النشاط
نظري

عملي

2

2

EDU 226

علم النفس التربوي

2

2

تدريب

مالحظات

مقررتربوي

ZOO 221

مفصليات ورخويات
وجلد شوكيات

3

2

2

ZOO 121

BOT 222

علم البكتيريا

3

2

2

BIO 123

BIO 223

وراثة عامة

3

2

2

BIO 123

CHEM 202

كيمياء حيوية

3

2

2

STAT 101

اإلحصاء الحيوي

2

1

2

المـجـمـوع
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 18ساعة

الدليل التعريفي

المستوى الخامس

12

رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

نظري

عملي

تدريب

EDU 316

إدارة وتخطيط تربوي

2

2

مقررتربوي

EDU 317

إنتاج ومصادرالتعلم االلكترونية

2

2

مقررتربوي

ZOO 311

حشرات ()1

3

2

2

ZOO 221

ZOO 312

حبليات

3

2

2

ZOO 121

ZOO 313

علم وظائف أعضاء حيوان ()1

3

2

2

BIO 123

BOT 314

علم وظائف أعضاء النبات ()1

3

2

2

BIO 123+
CHEM224

BOT 315

وراثة خلوية

2

1

2

BIO 223

المجمــــوع

قسم األحياء

نوع النشاط

مالحظات

 18ساعة

كلية التربية بالمجمعة

المستوى السادس
رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

نوع النشاط
نظري

عملي

تدريب

مالحظات

EDU 326

استراتيجيات التدريس

2

2

مقررتربوي

مقررتربوي

EDU 327

المناهج التعليمية

2

2

مقررتربوي

مقررتربوي

ZOO 321

حشرات ()2

3

2

2

ZOO 311

ZOO 311

ZOO 322

تشريح حيوان مقارن

3

2

2

ZOO312

ZOO312

BOT 323

علم األحياء الدقيقة التطبيقي

2

1

2

BOT 222

222 BOT

BOT 324

النمووالتميزفي النبات

3

2

2

BIO 123

BIO 123

BOT 325

وراثة تطبيقية

2

2

-

BIO 223

BIO 223

BOT 326

علم الفيروسات

1

1

-

المـجـمـوع
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 18ساعة
الدليل التعريفي

المستوى السابع

14

رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

نظري

عملي

تدريب

EDU 416

اتجاهات حديثة في استراتيجيات التدريس

2

2

مقررتربوي

EDU 417

التقويم التربوي

2

2

مقررتربوي

ZOO 411

علم األجنة

3

2

2

ZOO 322

ZOO 412

علم الطفيليات

3

2

2

ZOO 121

BOT 413

علم وظائف أعضاء النبات ()2

3

2

2

BOT 314

BOT 414

علم الطحالب

3

2

2

BIO 415

مناهج البحث العلمي

2

2

-

المجمــــوع

قسم األحياء

نوع النشاط

مالحظات

 18ساعة

كلية التربية بالمجمعة

المستوى السادس
رقم المقرر
ورمزه

اسم المقرر

الساعات

نوع النشاط
نظري

عملي

ZOO 421

علم وظائف أعضاء الحيوان ()2

3

2

2

BOT 422

فطريات وأمراض النبات

3

2

2

BOT 423

تصنيف نباتات زهرية

3

2

2

BIO 424

فلوراوفونا
المملكةالعربية السعودية

3

2

2

EDU 425

التربية الميدانية

6
المـجـمـوع

تدريب

مالحظات
ZOO 313

BOT 122

12

اجتياز 121
ساعة
 18ساعة

15

الدليل التعريفي

المتطلبات العامة االختيارية

16

قسم األحياء

رمزالمقرر

اسمالمقرر

عددالساعات

SOC1101

قضايا مجتمعية معاصرة

2

HAF101

أساسيات الصحة واللياقة

2

ENT101

ريادة األعمال

2

LHR101

األنظمة وحقوق اإلنسان

2

FCH 101

األسرة والطفولة

2

VOW101

العمل التطوعي

2

ENG101

اللغة اإلنجليزية

2

كلية التربية بالمجمعة

مخرجات التعلم بالبرنامج
0-1

المعرفة

1-1

تحصي المعرفة الشاملة المتكاملة للمبادئ والنظريات األساسية المتعلقة بعلم األحياء و نظريات
التعليم والتعلم الالزمة لإلعداد المهني

2-1

تحدد العالقة بين نظريات علم األحياء والمجاالت العلمية والمهنية األخرى المتصلة بمجاالت علم األحياء .

3-1

تصنف أحدث التطورات التربوية والنفسية واألبحاث الحديثة المتعلقة بإيجاد الحلول للقضايا
وزيادة المعرفة في مجال علم األحياء.

4-1

تفسر األنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة والمتطلبات الفنية لها وكيفية تحسينها وفقا للتغيرات
المتالحقة.

0-2

المهارات المعرفية

1-2

تستقصى المعلومات وتحللها لدراسة الظواهر المرتبطة بعلم األحياء  .والمشكالت الصفية
والتدريسية التي تواجهها واستخدامها في اقتراح حلول مبتكرة تعتمد على خلفيتها النظرية
والعملية ذات العالقة واتخاذ قرارات مناسبة

17

الدليل التعريفي

18

قسم األحياء

2-2

تحلل العالقة بين البناء والوظيفة قي المستويات الجزيئية والخلوية والعضوية واإليكولوجية و
تشرح اآلليات الجزيئية وتنظم التعبير الجيني والتمثيل الغذائي

3-2

تستنتج أسباب المشكالت المعقدة نسبيًا بعلم األحياء مستخدمة أشكا ً
ال متنوعة من تقنيات المعلومات
والمصادر األخرى .

4-2

تربط بين المعارف والمهارات المكتسبة والسياقات األكاديمية والمهنية المتصلة بتدريس مجاالت
علم األحياء

0-3

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

1-3

تُبادر في تحديد القضايا و المشكالت الصفية واقتراح الحلول البناءة في المواقف الجماعية
والفردية.

2-3

تمارس قيادة الجماعة في مواقف متنوعة تتطلب استجابات مبتكرة.

3-3

تكون اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس مكتشفة قدراتها التدريسية ومقومة ذاتها بموضوعية و
تلتزم بالقيم األخالقية والمهنية بما يتفق مع طبيعة المجتمع ,و تراعى المعاملة اإلنسانية لجميع
الكائنات الحية في مجال البحوث والمختبر

4-3

تتحمل مسؤولية تعلمها الذاتي واالستمرار في التطوير الشخصي والمهني مستخدمة وسائل إيجاد
المعلومات الجديدة أو أساليب التحليل الالزمة إلنجاز المهام المسندة إليها

كلية التربية بالمجمعة

0-4

مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية

1-4

 .تتواصل بفعالية شفهيًا وكتابياً ،مستخدمة أشكال العرض المناسبة للقضايا المختلفة مع المتلقين
باختالف أنماطهم.

2-4

تستخدم تقنيات المعلومات واالتصال المناسبة في جمع المعلومات وتفسيرها وتنفيذ المواقف
التدريسية.

3-4

تحدد األساليب اإلحصائية والرياضية ذات العالقة عند دراسة القضايا والمشكالت ،و تطبيقها بشكل
إبداعي في تفسير المعلومات واقتراح الحلول

0-5

النفس  -حركية

1-5

تتقن استخدام األدوات واألجهزة المعملية في التشريح وإجراء التجارب العملية

2-5

تجيد فحص ورسم القطاعات المجهرية بطريقة علمية صحيحة
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الدليل التعريفي

الرسم الشجري لخطة الدراسة
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قسم األحياء

كلية التربية بالمجمعة

خصائص الخريجات من برنامج األحياء
بنهايــة هــذا البرنامــج يكــون الحاصــات علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التربيــة تخصــص أحيــاء قــد
أثبتــن مــا يلــي:
• المعرفــة بمجموعــة شــاملة ومتناســقة ومنظـ َّــمة مــن المعــارف في علــم األحيــاء  ،وبالنظريــات والمبادئ
المتعلقــة بــه.
• القــدرة علــى البحــث فــي المشــكالت المعقــدة وإيجــاد حلــول ابتكاريــه تحــت قــدر محــدود مــن التوجيــه ،
باســتخدام رؤى مــن مجــال تخصــص األحيــاء و مــن المجــاالت األخــرى ذات العالقــة.
• القــدرة علــى تحديــد واســتخدام األســاليب الرياضيــة واإلحصائيــة المناســبة فــي التحليــل وإيجــاد
الحلــول للقضايــا المعقــدة  ،والقــدرة علــى اختيــار واســتخدام أكثــر اآلليــات المناســبة إليصــال النتائــج
إلــى المتلقيــن المختلفيــن.
• القدرة على القيادة واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة.
• اإللمــام بمجــال واســع و متكامــل مــن المعــارف والمهــارات المطلوبــة للممارســة الفعالــة فــي مجــال
تدريــس علــم األحيــاء.
ويجب على خريجات برنامج األحياء على مستوى البكالوريوس أن:
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• يبــادرن فــي تحديــد المشــكالت والقضايــا و إيجــاد الحلــول لهــا فــي المواقــف الفرديــة والجماعيــة،
حلــول عمليــة ومبتكــرة.
ويمارســن القيــادة إليجــاد
ٍ
الدليل التعريفي

المــدركات النظريــة وأســاليب االســتقصاء المكتســبة مــن تخصــص األحيــاء فــي معالجــة القضايا
• يطبقــن ُ
والمشــكالت ضمــن ســياقات مختلفــة.
ـن قــادرات علــى مراعــاة
• يدركــن طبيعــة التغيــر الســريع فــي المعلومــات فــي مجــال علــم األحيــاء ،ويكـ ّ
ذلــك عنــد دراســة القضايــا األكاديميــة أو المهنيــة واقتــراح الحلــول لهــا.
• يشــاركن فــي األنشــطة بهــدف مواكبــة أحــدث التطــورات فــي مجــال علــم األحيــاء ويســتمررن فــي
تعزيــز معارفهــم وفهمهــم الذاتــي.
• يظهــرن دائمـًا مســتوى عاليــا مــن األخالقيــات و انضبــاط الســلوك و يبديــن روح القيــادة فــي األوســاط
األكاديميــة والمهنيــة واالجتماعيــة.
ـتويات عاليــة مــن اإلخــاص و
• يتصرفــن بطــرق تتوافــق مــع القيــم و المعتقــدات اإلســامية ،وتعكــس مسـ
ٍ
تحمــل المســؤولية و االلتــزام تجــاه خدمــة المجتمــع.
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قسم األحياء

كلية التربية بالمجمعة

اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج
نظام الدراسة بالقسم
يعتمدقســم األحيــاء نظــام الدراســة بالتفــرغ واالنتظــام الكامــل وليــس االنتســاب وتنقســم الدراســة فيــه
إلىدراســة نظريــة ودراســة عملية،ومــدة الدراســة بالقســم ثمانيــة مســتويات دراســية لحصــول الطالبــة
علــى درجــة البكالوريــوس تــدرس خاللهــا  144ســاعة معتمــدة تتضمــن  12ســاعة معتمدةمتطلــب جامعــة
و 32ســاعة معتمــدة متطلــب كليــة و  100ســاعة معتمــدة مــواد تخصصــت شــمل فــي المســتوىاألول
مقــررات فيزيــاء عامــة ( – ) 1كيميــاء عامــة ( , ) 1مقــررات المســتوى الثانــي تشــمل فيزيــاء عامــة
( – )2تصنيــف حيــوان – المملكــة النباتيــة – علــم الخليــة – تقنيــة التحضيــرات المعمليــة  ,مقــررات
المســتوىالثالث تشــمل علــم األنســجة الحيوانيــة – الشــكل الظاهــري للنباتــات الزهريــة وتشــريحه –
علــم البيئــة – كيميــاء عضويــة (  , ) 2مقــررات المســتوى الرابــع تشــمل مفصليــات ورخويــات وجلــد
شــوكيات – كيميــاء حيويــة – وراثــة عامــة – علــم البكتيريــا  ,مقــررات المســتوى الخامــس تشــمل علــم
وظائــف أعضــاء النبــات ( – )1حبليــات – الوراثــة الخلويــة – علــم وظائــف الحيــوان ( – )1حشــرات (, )1
مقــررات المســتوى الســادس تشــمل حشــرات ( – )2علــم األحيــاء الدقيقــة التطبيقــي  -علــم الفيروســات
– النمووالتميزفــي النبــات – تشــريح حيــوان مقــارن – وراثــة تطبيقيــة  ,مقــررات المســتوى الســابع
وتشــمل علــم الطفيليــات – علــم الطحالــب – علــم وظائــف أعضاءالنبــات ( – )2مناهــج البحــث العلمــي
– علــم األجنــة  ,مقــررات المســتوى الثامــن تشــمل تصنيــف نباتــات زهريــة – علــم وظائــف أعضــاء
الحيــوان ( – )2فطريــات وأمــراض النبــات – فلوراوفونــا المملكةالعربيةالســعودية .
وتقــوم الطالبةفــي نهايــة كل فصــل دراســي بتأديــة اختبارنهائــي فــي جميــع المقــررات التــي درســتها
خــال هــذا الفصــل الدراســي فــي الجــزء النظــري والعملــي لــكل مقــرر.
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ويراعىالتــزام طالبــة القســم بحضورجميــع محاضــرات المقــررات الدراســية النظريــة والعمليــة فــي كل
فصــل دراســي وفــي حالــة تغيبهــا فــي أكثــر مــن %25مــن مجمــوع المحاضــرات النظريــة والــدروس
الدليل التعريفي

العمليــة ألي مقــرر دراســي بــدون عذرفإنهــا تعتبرمنقطعــة وتحــرم مــن دخــول االمتحــان النهائــي فــي
المقررأوالمقــررات التــي تغيبــت فيهــا وتعتبــر راســبة ويحــق لمجلــس الكليــة أن يســمح لهــا بدخــول
االمتحــان إذاقبــل عذرهــا علــىأال تقــل نســبةحضورهافي المحاضــرات النظريــة والــدروس العمليــة فــي
جميــع األحــوال عــن .%49
يكــون االنتقــال مــن مســتوى إلىالمســتوى الــذي يليــه فــي حالــة النجــاح بــكل المــواد أو بحــد أدنــى مــن
المعــدل التراكمــي اليقــل عــن  2نقطــة وتقديرمقبــول .

نظام اإلرشاد األكاديمي بالقسم
• يوجد بالكلية وحدة لإلرشاد األكاديمي تقوم بالتنسيق مع القسم للتوجيه العام للطالبات
• وعلــى مســتوى القســم يتــم تقديــم التوجيــه والمشــورة و النصــح و اإلرشــاد فــي اختيــار المقــررات
والتخطيــط المهنــي ،واالستشــارات الفرديــة بيــن الطلبــة واألســاتذة فــي المقــررات مــن خــال الســاعات
المكتبيــة مــن خــال ســاعات اإلرشــاد األكاديمــي و الســاعات المكتبيــة التــي تحــدد لــكل عضــو مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم مــع بدايــة كل فصــل دراســي.
• أيضا تم تخصيص مسؤولة لإلرشاد األكاديمي من أعضاء هيئة التدريس بالقسم
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• وكذلــك تــم تخصيــص األســبوع األول مــن كل فصــل دراســي لتقديــم االستشــارات للطالبــات بواســطة
أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم
• تعيين مرشد أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب منذ بداية دخوله البرنامج حتى تخرجه.
• عمل استبانات خاصة بدرجة رضا الطالبات عن اإلرشاد األكاديمي في األسبوع األول من كل فصل دراسي
• وضع خطة تحسين لإلرشاد األكاديمي بناء على تحليل نتائج االستبانات الخاصة باإلرشاد األكاديمي

قسم األحياء

كلية التربية بالمجمعة

مصادر التعلم بالقسم
 يضــم قســم األحيــاء قاعــات دراســية تقــع فــي المبنــى الرئيــس الــدور الثانــي وهــي ( 46, 45, 44, 43 ,29 ) 49, 47,مجهــزة ( بالســبورات الذكيــة – شاشــة عــرض – المنصــات اإللكترونيــة  -جهــاز برجيكتــور -
مقاعــد – ســبورة عاديــة )
 مكتب رئيسة القسم (  ) 75يقع في المبنى القديم الدور الثاني -مكاتب أعضاء هيئة التدريس ( ) 66 , 77 , 87تقع في المبنى القديم الدور الثاني.

متحف البرنامج
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وهومتحــف تــم إنشــائه علــى يدمجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي قســم األحيــاء عــام  1428هـــ
يضــم بعــض أنــواع المملكــة النباتيةكالطحالــب ونمــاذج محنطــة لبعــض شــعب المملكــة الحيوانيــة وعرضهــا
فــي بيئــة مشــابهة لبيئتهــا الطبيعيــة لكــي تتمكــن طالبــة القســم أوالزائرالعامــل لمتحــف مــن التعــرف عليهــا
ودراســتها كوســيلة علميــة مرئيــة ومجســمة .
الدليل التعريفي

مختبرات قسم األحياء
أنشئ في قسم األحياء خمس مختبرات للفيزياء والحيوان والنبات والكيمياء واألحياء الدقيقة.

معمل الكيمياء

معمل الحيوان
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قسم األحياء

معمل الفيزياء

كلية التربية بالمجمعة

معمل النبات

معمل األحياء الدقيقة
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الدليل التعريفي

يضم القسم عدة لجان  ,لكل لجنة مهامها وعملها وهي موزعة كالتالي :

اللجان التنفيذية القائمة بالقسم
لجنة الخطط الدراسية :
تكون مهامها

•

التنسيق مع لجنة الخطط بالكلية فيما يتعلق بأي تحديث أو تطوير للخطة الدراسية

•

دراسة ومتابعة الخطة الدراسية في القسم وإدخال التعديالت المناسبة عليها عند الحاجة.

•

االشتراك في إعداد األدلة والنماذج والجداول الالزمة لبناء الخطة .

•

تنمية الوعي بإعداد وتطوير الخطة الدراسية .

•

تقويم الخطة الدراسية في القسم وتطويرها بما يتوافق مع رسالة وأهداف الكلية والجامعة
بالتعاون مع وكالة الجودة في الكلية والجامعة والجهات ذات العالقة.

•

وفقا للتطورات العلمية في مجال
متابعة توصيف المقررات وإدخال التعديالت المناسبة ً
االختصاص
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 -2منسق الجودة
المهام
 - 1حلقةوصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم.
 - 2رقابةعمل لجان الجودة ومتابعتها.

قسم األحياء

كلية التربية بالمجمعة

 -3مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم.
 -4مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعاييربالقسم.
5

 -التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء

 لجنة الجودة بالقسم:مهام اللجنةوتشكل من معظم أعضاء القسم برئاسة منسق الجودة,
● ●أوال :لجنــة معاييــر إدارة الجــودة ،وتختــص بتوفيــر الشــواهد واالدلــة الســتيفاء ممارســات المعيــار
األول والثانــي والثالــث مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي .
● ●ثانيـاً :لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم ،وتختــص بتوفيــر الشــواهد واالدلة الســتيفاء ممارســات
المعيارالرابــع مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمي.
● ●ثالثـاً :لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة ،وتختــص بتوفيــر الشــواهد واالدلــة الســتيفاء ممارســات
المعيــار الخامــس ،والســادس مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
● ●رابعــاً :لجنــة معاييــر البنيــة التحيــة المســاندة ،وتختــص بتوفيــر الشــواهد واالدلــة الســتيفاء
ممارســات المعيــار الســابع ،والثامــن ،والتاســع مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد
األكاديمــي.
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● ●خامس ـاً :لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع ،وتختــص بتوفيــر الشــواهد واالدلــة الســتيفاء ممارســات
المعيــار العاشــر ،والحــادي عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
الدليل التعريفي

 لجنة اإلرشاد األكاديمي:• عقد لقاء مفتوح مع الطالبات الجدد لغايات اإلرشاد والتعارف
• إرشاد الطالبة وتوجيهها في اختيار المقررات الدراسية المناسبة حسب الخطة األكاديمية
الموضوعة للحصول على الدرجة العلمية بنجاح.
• معاونة الطالبة على تذليل العقبات التي تصادفها في دراستها بالكلية ،وتقديم النصح في األمور
التي تؤثر في دراستها ،وبعبارة عامة اإلرشاد األكاديمي ال يتعدى تقديم العون للطالبات مما يؤدي
إلى استفادتهن من إمكانية البيئة الجامعية والى حب االنتماء لمؤسساتهن التعليمية والتوفيق بين

أهداف التعليم الجامعي وحاجة الطالبة.
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• التنســيق مــع مرشــدات الطالبــات بشــأن المشــكالت الطالبيــة والعمــل علــى حلهــا .مــع التوجيــه بعقــد
اجتماعــات مــع الطلبــة ألخــذ مالحظاتهــم.
• إعداد االستبيانات المتعلقة باإلرشاد األكاديمي وتوزيعها وجمع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات
• إعداد التقارير الالزمة بالقسم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية
• إعداد تقرير فصلي عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم ومقترحات التحسين لرئيس القسم

لجنة المعادالت :تكون أهم مهامها

• مطابقة مواد خطة الطالبة المحولة من قسم آلخر داخل أو خارج الجامعة .
• اعداد تقرير يوضح المواد المفترض علي الطالبة دراستها .
• متابعة قبول طلب تحويل الطالبة ومعادلة موادها وإعداد تقرير عن قبول ذلك أو عدم جوازه

قسم األحياء

كلية التربية بالمجمعة

-7لجنة الجداول الدراسية واالختبارات:
مــن أهــم مهامهــا إعــداد الجــداول الدراســية للقســم وإعــداد جــداول االختبــارات النهائيــة و جــداول اللجــان
لالختبــارات النهائيــة متابعــة مشــرفات الشــبكة و التبليــغ فــي حــال عجــز عــن تغطيتهــا

إعداد جدول االختبارات .

استطالع آراء الطالبات بالقسم حول جداول االختبارات النهائية.
جمع كشوف حضور الطالبات االختبارات النهائية وحصر أعداد الطالبات المسجالت وأعداد الطالبات
المحرومات بالقسم
التنسيق مع وحدة الشؤون التعليمية إلعداد جداول االختبارات النهائية وجدول القاعات وجدول

المراقبة
المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم.
إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج
العمل على تحقيق جودة االختبارات.

لجنة األنشطة الطالبية:
مهام اللجنة
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• اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم .
• وضع خطة لنشاط اللجنة خالل الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها .
• إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة .
الدليل التعريفي

• رفع روح التنافس الشريف بين الطالب وذلك باشراكهم في النشاط واقامة المسابقات العلمية
بينهم التي تساعد علي تقوية العالقات االجتماعية بزمالئهم وأساتذتهم ومجتمعهم .
• اكتشاف مواهب الطالب  ،وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع .
• إكســاب الطــاب معــارف ومهــارات إضافيــة ،وغــرس العديــد مــن القيــم النبيلــة والســلوكيات اإليجابيــة
فــي نفوســهم .
• تنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــاب مــن خــال ربطهــم بمنجــزات الوطــن وتعريفهــم بهــا ،وتأكيــد
انتمائهــم إليــه .

لجنة دعم الطالب:

تقديم الدعم للطالب من خالل زيادة وعي وإدراك الطالب بمسؤولياتهم األكاديمية وتشجيعهم

على بذل المزيد من الجهد في حل المشكالت األكاديمية والشخصية(اجتماعية أو نفسية)التي تقف
دون تحقيقهم ألهدافهم التعليمة  .الصادرة بشأنهن من اللجنة التأديبية بالكلية بكل سرية.

-3

لجنة التقويم والقياس :

• إعداد تقرير يومي عن سير االختبارات  ،يشمل بيان درجة الضبط والسير وفق الخطة المطلوبة .
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كاف  ،مطابقة أوراق األسئلة
بداية ونهاية كل اختبار في موعده  ،حضور المراقبين قبل وقت
ٍ
للمواصفات الفنية المعمول بها ،ملء كشف حضور وغياب الطالب ،المخالفات وحاالت الغش...الخ.
• رصد نماذج تقييم االختبارات لمقررات القسم للفصل الدراسي المعني .سواء تعلقت بما هو خاص
منها لفترة قبل االختبارات ،أو اثنائها  ،أو بعد االختبارات.

قسم األحياء

كلية التربية بالمجمعة

• اإلشراف على تطبيق أدوات القياس المختلفة  ,وتحليلها  ,لالستفادة منها في تعزيز الجوانب
اإليجابية  ,ومعالجة الجوانب السلبية( إن وجدت)
• تحليل نتائج اختبارات المقررات الدراسية الفصلية والنهائية  ،وتقديم بعض المؤشرات اإلحصائية
لجودة االختبار  ,مثل مدى توفر شروط وضع االختبار و صعوبة األسئلة  ,ومدى مالئمة األسئلة
التي يستخدمها لقياس تحصيل الطالب األكاديمي.
• إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية بذلك.

لجنة الخريجين  :من أهم مهامها

• إنشاء قاعدة بيانات للخريجات ومتابعتها .
• إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشراكات ذات العالقة بالخريجات .
• قياس مستوي الرضا للخريجات ومؤسسات العمل .
• اإلسهام في تهيئة الخريجات لسوق العمل برفع كفاءتهن من خالل مجموعة من البرامج
التدريبية في القسم .
• إطالع الخريجات علي ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية .
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• توثيق العالقة مع الخريجات لالستفادة من خبراتهن في تطوير الخطط األكاديمية والبحثية
والتدريبية بالقسم .

الدليل التعريفي

أنشطة وإنجازات القسم
األنشطة التي شارك فيها القسم
-

اليوم الوطني.

-

يوم المهنة.

-

اليوم العالمي للمخدرات.

-

الجنادرية.

إنجازات القسم
 -1الحصول على درع التمييز على كافة أقسام كلية التربية بالمجمعة للعام الجامعي 1433-1432هـ
 -2الحصول على المركز األول على مستوى جامعة المجمعة في مشروع البرامج األكثر جاهزية
لالعتماد األكاديمي خالل العام الجامعي 1434-1433ه
 -3الحصول على المركز األول على مستوى جامعة المجمعة في مشروع البرامج األكثر جاهزية
لالعتماد األكاديمي خالل العام الجامعي 1435-1434هـ

34

قسم األحياء
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وسائاللتواصلبالقسم

 إيميل رئيسة القسم د .منى عبد اللطيف مكية m.makkie@mu.edu.sa التليفون 0164043637 : -التويتر ( a_ahyaa@ :خاص لتواصل الطالبات بالقسم )
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الدليل التعريفي

