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مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة التعليم،
ضمن اهتمامات الوزارة بتطوير مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري يف إنشاء
جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد االجتاهات
العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل الذي انتشر استخدامه منذ أوائل العقد امليالدي احلايل.
يمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األورويب بداية فعلية لتطبيق
منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوروبي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل ذلك
تعزز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطور معايريه وجتعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة الدراسة
وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على االختي�ار
املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات واضحة
للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها حلاجات
سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية يف
اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة إىل
أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل ويتبعها
عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل( )1وتضمنت بدورها عددا من املراحل
الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف اجلامعات
السعودية من جهة وتتلاءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة ضوابط
وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص األحياء:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
تهدف هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس نواجت
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى
الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1حصر قوائم نواجت التعلم
تم إجراء مسح شامل ملنتجات االقسام العلمية يف ختصص األحياء يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-2حتليل محتوى الربامج
بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كالتايل:

•

•رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

•حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة ،هي:

•

•جامعة نيوكاسل

•

•جامعة بوردو

•

•جامعة أوتا  - Utah Universityالواليات املتحدة األمريكية

 - Newcastle Universityبريطاني�ا
 - Purdue Universityالواليات املتحدة األمريكية

 -4املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
١ .١اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية
متفق على تمزيها للمقارنة .Benchmarks
٢ .٢حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك
تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٣ .٣توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
٤ .٤بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبع نفس اخلطوات مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف
الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.)1
٥ .٥توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بين عليها نواجت التخصص.
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص األحياء
املكون األسايس

علم احليوان

الوزن النسيب

%48.3

علم النب�ات

%38.5

علم األحياء
الدقيقة

%13.2

املجموع

%100

املكونات الفرعية

الوزن النسيب

اخللية واألنسجة احليواني�ة

%6

وراثة حيواني�ة وبيولوجيا جزيئي�ة

%5.5

بيولوجيا الفقاريات

%7

بيولوجيا الالفقاريات

%12.5

وظائف أعضاء احليوان واألجنة

%9

البيئ�ة احليواني�ة والسلوك

%8.3

اخللية واألنسجة النب�اتي�ة

%3.7

وراثة نب�اتي�ة وبيولوجيا جزيئي�ة

%5.5

بيئ�ة نب�اتي�ة

%7.5

وظائف أعضاء نب�اتي�ة

%6.3

التشريح والشكل الظاهري للنب�ات

%3.5

نب�ات تطبيقي

%2.9

تصنيف النب�ات

%9.13

املجموعات امليكروبي�ة والتصنيف

%10.12

وراثة ميكروبي�ة وبيولوجيا جزيئي�ة

%0.475

وظائف أعضاء ميكروبي�ة

%0.7128

األحياء الدقيقة واألنظمة األخرى

%1.89
%100

تخصص اإلعالم
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
٦ .٦بن�اء (تركيب�ة) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٧ .٧دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات
الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.
٨ .٨حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله حبيث تراعي عدد من العناصر من أهمها مايأيت:

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي يكون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•
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•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف الغالب غري
متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.

مخرجات التعلم

شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص األحياء

علم احليوان

بيولوجيا الفقاريات
يشرح أسس تصنيف احليوانات
الفقارية ويستنبط العالقة بني
تراكيب احليوانات الفقارية
ووظائفها.

املكون الرئيس
املجال الفرعي

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جلميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من
كتابة األسئلة ،خضع لثالث أنواع من التحكيم ،هي كالتايل:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات تم
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ودرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات
لكون اجلامعات شريك رئيس يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص األحياء ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى تغطيتها

تخصص اإلعالم
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ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.

ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص األحياء على موقع املركز الوطين
للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة للحث
على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات
السعودية.
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستبي�ان املرسل ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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املكونات األساسية
علم األحياء
 .١علم احليوان :يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يعرف املجاميع الرئيسة للمملكة احليواني�ة من حيث الشكل الظاهري ،والتشريح ،والرتكيب ،ووظائف األعضاء،
ونسب توزيعها يف البيئ�ات املختلفة ،وميكانيكيات الوراثة داخل تلك املجموعات.

المكون الفرعي
 1.1اخللية واألنسجة احليواني�ة
يعرف البني�ة األساسية الكيميائي�ة للخلية احليواني�ة،
وخصائصها الرتكيبي�ة والوظيفية ،والرتكزي على
العضيات الكبرية يف اخللية وكيفية تفاعلها مع
بعضها البعض.
أن يدرس األسس العملية والنظرية لتحضري
العين�ات احليواني�ة ،ويت�درب على زراعتها ،ويلم
بتطبيقاتها املختلفة يف احلياة.

نواتج التعلم

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)1
)2
)3

 ٢٫١وراثة حيواني�ة وبيولوجيا جزيئي�ة:
يعرف مفهوم علم الوراثة ومجاالته التخصصية
وعالقتها باملجاالت احليوية األخرى (طبي�ة،
اقتصادية ،اجتماعية) ،وأن يعرف أساسيات
)4
البيولوجيا اجلزيئي�ة وتطبيقاتها يف مجاالت احلياة)5 .

)6

)7

1يشرح مكونات البني�ة األساسية الكيميائي�ة للخلية احليواني�ة.
2يفســر كيفيــة تفاعــل اجلزيئــ�ات الكبــرة مــع بعضهــا لتكويــن
مكونــات اخلليــة.
3يصف البني�ة األساسية لألنسجة احليواني�ة.
4يقارن بني االختالفات الرتكيبي�ة والوظيفية لألنسجة املختلفة.
5يســتنتج األســس العمليــة والنظريــة لتحضــر العين ـ�ات احليواني ـ�ة
للفحــص املجهــري.
6يطبــق الطــرق املعمليــة املختلفــة لزراعــة األنســجة واخلاليــا
ا حليوانيــ�ة.
1يشرح أسس علم الوراثة.
2يصنف مجاالت علم الوراثة التخصصية.
3يســتنبط العالقــة بــن الوراثــة واملجــاالت احليويــة األخــرى (الطبيـ�ة
– االقتصاديــة – االجتماعيــة).
4يشرح أسس الوراثة على املستوى اجلزييئ.
5حيدد تطبيقات علم البيولوجيا اجلزيئي�ة يف املجاالت املختلفة.
6يفســر األســس اخللويــة للوراثــة وارتب�اطاتهــا اجلينيــ�ة وعالقتهــا
بوراثــة العشــائر والســلوك واألجنــة.
7يطبــق بعــض التقنيــ�ات احلديثــ�ة يف محــال البيولوجيــا اجلزيئيــ�ة ،
مثــل :قيــاس مســتويات التعبــر اجليــي وفصــل االحمــاض النوويــة.

تخصص اإلعالم
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املكون الفرعي
3.1بيولوجيا الفقاريات

نواجت التعلم
1 )1حيدد احليوانات الفقارية.
2 )2يشرح أسس تصنيف احليوانات الفقارية.

يعرف مفهوم احليوانات الفقارية

(الربمائي�ات والزواحف ،الطيور3 )3 ،يستنبط العالقة بني تراكيب احليوانات الفقارية ووظائفها.
األسماك ،الثديي�ات) من حيث
الشكل الظاهري ،والبيئ�ة،
وأسس التصنيف ،ودراسات
التشريح الداخلي لها ،ويتعرف
على طرق تنمية املجموعات
االقتصادية منها واحلفاظ على
النادر منها.

4 )4يتقن مهارات التشريح ملختلف املجاميع الفقارية.
5 )5يستنتج األهمية البيئي�ة للفقاريات.
6 )6يربز األهمية االقتصادية للحيوانات الفقارية.
7 )7يبتكــر طرقــا جديــدة للحفــاظ علــى احليوانــات الفقاريــة مــن االنقــراض وحمايتهــا مــن
األخطــار املحيطــة.
1 )1حيدد مفهوم احليوانات الالفقارية.
2 )2يشرح الرتكيب اخللوي ألجسام احليوانات الالفقارية.

 4.1بيولوجيا الالفقاريات
يعرف مفهوم احليوانات
الالفقارية من حيث الشكل
الظاهري والبيئ�ة وأسس
التصنيف.

3 )3يفسر العمليات الفسيولوجية اليت تكون أجسام الالفقاريات.
4 )4يربز أسس تصنيف احليوانات الالفقارية.
5 )5يرسم دورة حياة بعض الالفقاريات.
6 )6يعلل أسباب انتشار بعض الالفقاريات الطفيلية ووبائي�اتها يف املجتمع.
7 )7يقرتح طرق مختلفة لتشخيص الالفقاريات الطفيلية.
8 )8يستنبط الطرق املختلفة ملكافحة الالفقاريات احلشرية والطفيلية.
9 )9يلخص األهمية االقتصادية لالفقاريات.
1010يستنتج األهمية الطبي�ة لالفقاريات.
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1ين�اقش تراكيب أجهزة احليوانات ووظائف أعضائها.
 2 )2يستعرض األسس الفسيولوجية للتغذية ،والتكاثر ،والتنفس يف احليوان.

 1.5وظائف أعضاء احليوان:
يعرف األجهزة احليواني�ة ،ويوضح
عالقات التكامل بينها ،ووظائف
أعضائها ،وعالقتها بالعمليات احليوية  4 )4حيدد مفهوم النمو اجلنيين.
املختلفة داخل اجلسم ،كما يوضح
مفهوم النمو والتطور اجلنيين ومجاالتها
 5 )5يستعرض الطرق املختلفة لرد الفعل املناعي.
التطبيقية.

 3 )3يســتنتج اآلليــات املختلفــة لعمــل اجلهــاز الــدوري ،واحلركــي والعصــي،
واملناعــي يف احليــوان.

 6 )6يمزي بني الطرق األنواع املختلفة للهرمونات.
 7 )7يفســر األساســيات العلميــة لألمــراض املرتبطــة باخللــل يف وظائــف األعضــاء
احليوانيـ�ة.

تخصص اإلعالم
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نواجت التعلم

املكون الفرعي
1 )1يستنتج مفهوم علم البيئ�ة.
 2 )2يصنف أقسام علم البيئ�ة.

 3 )3حيــدد املجموعــات احليوانيــ�ة يف مختلــف البيئــ�ات اجلغرافيــة يف البيئــ�ات
املحيطــة والعالقــات البيولوجيــة بــن تلــك املجموعــات.
 4 )4ين�اقش العالقات البيئ�ة بني املجموعات احليواني�ة يف البيئ�ة الواحدة

 6.1البيئ�ة احليواني�ة والتلوث والسلوك:
يلم بمفهوم علم البيئ�ة وأقسامها ،وتأثري  5 )5يربــط بــن مكونــات النظــام البيــي املحيــط والــدورات والتعاقبــات البيولوجيــة
داخــل ذلــك النظــام.
األنشطة اإلنساني�ة واحليواني�ة ،ومصادر
التلوث والتوعية ،التوزيع اجلغرايف احليواين  6 )6يكتشــف مصــادر التلــوث البيــي وأضــرار تلــك امللوثــات علــى صحــة الكائنـ�ات
ا حلية.
يف مختلف البيئ�ات ،والسلوك احليواين يف
الطبيعة.

 7 )7يربز دور اإلنسان اإلجيايب والسليب يف حماية البيئ�ة.

املكون الفرعي

 8 )8يبتكــر طرقــا جديــدة للحفــاظ علــى احليــاة الربيــة والبحريــة وتفعيلهــا مــن
خــال حمــات التوعيــة للحفــاظ علــى احليــاة الفطريــة.
 9 )9يقــرح حلــوال للمشــاكل البيئي ـ�ة املوجــودة يف بيئت ـ�ه مــن خــال وضــع الربامــج
التنفيذيــة ملحاربــة التلــوث ومعاجلــة امللوثــات البيئي ـ�ة.
1010يصمم حلوال علمية لبعض القضايا اجلديد يف مجال التلوث البييئ.
1111يفســر ســلوك احليوانــات املختلفــة مــع حتديــد العوامــل البيولوجيــة لتلــك
الســلوكيات.

16

مخرجات التعلم

 .2علم النب�ات
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يعرف املجاميع الرئيسة للملكة النب�اتي�ة من حيث الشكل ،والرتكيب ،والوظيفة ،والتصنيف ،وانتقال العوامل
الوراثي�ة من جيل إىل آخر.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1حيدد املكونات األساسية للخلية وعالقتها بالوظائف احليوية.

 1.2اخللية واألنسجة النب�اتي�ة:
يعرف البني�ة األساسية اخللوية ،
والنسيجية للنب�اتات وخصائصها
الرتكيبي�ة ،والوظيفية ،ويوضح كيفية
زراعة اخلاليا واألنسجة النب�اتي�ة ،ويلم
بتطبيقاتها يف احلياة.

 2 )2يمــز بــن االختالفــات الرتكيبيــ�ة والوظيفيــة لألنســجة املختلفــة تبعــا
لرتاكيبهــا املختلفــة.
 3 )3يرســم رســما دقيقــا للرتاكيــب الدقيقــة لألنســجة واخلاليــا النب�اتي�ة باســتخدام
تقنيــي املجهــر اإللكــروين الماســح والنفاذ.
ً
ً
4 )4يرســم رســما دقيقــا الرتاكيــب الدقيقــة لألنســجة واخلاليــا النب�اتيـ�ة باســتخدام
تقني ـ�ة املجهــر الضويئ.
 5 )5يتقن الطرق املعملية املختلفة لزراعة األنسجة واخلاليا النب�اتي�ة.
ً
 6 )6حيســب كميــات املــواد الغذائيــ�ة املختلفــة والعناصــر املعدنيــ�ة كميــا داخــل
النســيج النبــ�ايت.

تخصص اإلعالم
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يصنف مجاالت علم الوراثة التخصصية.
2 )2يستنتج العالقة بني علم الوراثة واملجاالت احليوية املختلفة.
3 )3يستنبط األسس اخللوية للوراثة.

 2.2وراثة نب�اتي�ة وبيولوجيا جزيئي�ة:
يعرف علم الوراثة النب�اتي�ة ومجاالته
التخصصية ،ويوضخ عالقة الوراثة
4 )4يستنتج أساسيات البيولوجيا اجلزيئي�ة.
باملجاالت احليوية األخرى ،وأساسيات
البيولوجيا اجلزيئي�ة ،وتطبيقاتها يف كافة
املجاالت احلياتي�ة.
5 )5يفسر العالقة بني األسس اخللوية للوراثة وارتب�اطاتها اجليني�ة.

6 )6حيدد التطبيقات الطبي�ة ،واالقتصادية ،واالجتماعية لعلم الوراثة.
7 )7يتقن استخدام بعض التقني�ات احلديث�ة يف مجال البيولوجيا اجلزيئي�ة.
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يقــارن بــن مكونــات البيئي ـ�ة احليــة وغــر احليــة ،والعالقــات املوجــودة بــن
العشــائر النب�اتيــ�ة وبــايق األنــواع.
2 )2يســتنتج أساســيات التحــورات النب�اتيــ�ة للظــروف القاســية مــن جفــاف
وملوحــة وغريهــا.
3 )3يفســر العالقــة بــن العوامــل البيئيــ�ة الــي تؤثــر علــى نمــو النبــ�ات وإنتــ�اج
املحاصيــل الزراعيــة.

 3.2بيئ�ة نب�اتي�ة:
يعرف مفاهيم العالقات البيئي�ة بني 4 )4يستنبط العوامل البيئي�ة املختلفة وكيفية تنميتها وتطويرها.
العشائر النب�اتي�ة املختلفة ،ويوضح
العالقات بني الكائن�ات احلية ،وأثر
ً
اإلنسان يف البيئ�ة إجيابا وسلبا ،ويشرح 5 )5يقرتح حلوال لعالج املشاكل البيئي�ة اليت قد تؤثر على نمو النب�ات.
التوزيع اجلغرايف النب�ايت يف مختلف
البيئ�ات ،وعالقة الكائن�ات احلية بالتلوث
البييئ وأضرار تلك امللوثات على صحة 6 )6حيدد العوامل البيئي�ة اليت تؤثر على الرتبة.
اإلنسان واحليوان.

7 )7يبتكر طرق احلفاظ على الغطاء النب�ايت واحلد من التصحر.
8 )8يســتقرئ أهميــة التنــوع اإلحيــايئ لإلنســان والبيئــ�ة وكيفيــة املحافظــة علــى
التنــوع اإلحيــايئ مــن خــال املحميــات الطبيعيــة.
9 )9يكتشف دور بعض النب�اتات يف الكشف عن امللوثات البيئي�ة.

تخصص اإلعالم
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1حيدد العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على نمو النب�ات.
 2 )2يقــارن بــن تأثــر العوامــل الداخليــة واخلارجيــة علــى العمليــات البيولوجيــة
يف النب ـ�ات.
 3 )3يفسر تفاعل النب�ات مع بيئت�ه فسيولوجيا.
 4 )4يستنتج العوامل البيئي�ة املختلفة املسبب�ة لإلجهاد يف النب�اتات

 4.2وظائف أعضاء نب�اتي�ة:
يعرف الدراسات الفسيولوجية والعوامل
اليت تؤثر على نمو النب�ات والعمليات
5 )5يستنتج طرق مقاومة النب�اتات لإلجهاد.
احليوية بداخله ،ويوضح العوامل
املسبب�ة لإلجهاد داخل النب�ات وطرق
6 )6يمــز بــن النــوايح البيولوجيــة والفســيولوجية لعالقــة المــاء بالنبـ�ات وأهميتـ�ه
مقاومتها.

يف النمــو.

 7 )7يفســر جميــع النــوايح البيولوجيــة لعمليــات البنــ�اء الضــويئ والتنفــس
واكتســاب وتوزيــع الطاقــة.
 8 )8يستنبط العوامل املسبب�ة لإلجهاد داخل النب�ات وطرق مقاومته.
9 )9ين�اقش النوايح البيولوجية اخلاصة بالنب�اتات.
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مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يربز الصفات التشرحيية الرتكيبي�ة للمملكة النب�اتي�ة.

 5.2التشريح والشكل الظاهري للنب�ات2 )2 :يستنتج األسس العلمية لتشريح النب�اتات.
أن يعرف الطرق املختلفة لتصنيف
النب�اتات الزهرية وأسس تسميتها،
3 )3يصف دورة حياة بعض النب�اتات
ويوضح الصفات التشرحيية الرتكيبي�ة
للمجموعات اليت تنتيم للمملكة النب�اتي�ة
والوصف املورفولويج لها ودورات حياتها4 )4 .يقارن بني تراكيب النب�اتات والبيئي�ة اليت تعيش فيها.

5 )5يتقن استخدام التقني�ات احلديث�ة يف تشريح النب�اتات.
1 )1يستنتج األهمية االقتصادية للنب�اتات.
 6.2نب�ات تطبيقي:
أن يعرف األهمية االقتصادية والطبي�ة
للنب�اتات بالنسبة لإلنسان كمصدر
للغذاء والكساء والدواء ،وحيدد املركبات
الكيميائي�ة الطبيعية الفعالة بداخلها
وكيفية استخالصها.

2 )2يستنتج األهمية الطبي�ة للنب�اتات.
3 )3حيدد النب�اتات اليت حتتوي على املركبات الكيميائي�ة الفعالة.
 4 )4يقــرح بعــض الطــرق الســتخالص املركبــات الكيميائيــ�ة الفعالــة مــن
النب�اتــات.
 5 )5يذكر بعض النب�اتات وأهميتها يف حياة اإلنسان.

تخصص اإلعالم
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يصنــف املجموعــات األساســية املختلفــة للمملكــة النب�اتيــ�ة معتمــدا علــى
شــكلها اخلــاريج وتركيبهــا الداخلــي.
 7.2تصنيف النب�ات:
أن يشرح الرتكيب الداخلي للخاليا
واألنسجة النب�اتي�ة ،وطرق تصنيف
ً
النب�اتات تبعا لشكلها اخلاريج ،ويوضح
العالقة بني الرتكيب التشرييح للنب�ات
والوظائف احليوية املختلفة ،وتأثري
العوامل البيئي�ة املختلفة على تركيب
خاليا النب�ات.

2 )2يمزي الصفات التصنيفية ألجزاء النب�ات.
3 )3يرسم األجزاء اخلارجية للنب�ات.
4 )4يفسر عالقات التشابه والتب�اين بني النب�اتات.
5 )5يصف تأثري العوامل البيئي�ة على اخلصائص التصنيفية.
6 )6يمزي أنواعا جديدة من النب�اتات معتمدا على الطرق احلديث�ة يف التصنيف.
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مخرجات التعلم

 .3علم األحياء الدقيقة
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يعرف املجاميع الرئيسة لألحياء الدقيقة (طحالب  ،فطريات  ،بكرتيا  ،فريوسات) من حيث اخلصائص العامة،
والشكل ،والرتكيب ،والوظيفة ،والقدرة على تسبيب املرض ،والتشخيص ،والتصنيف.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1ين�اقش طرق عزل األحياء الدقيقة وتقدير أعدادها.
2 )2حيــدد الصفــات اخلاصــة بــكل مجموعــة ميكروبيــ�ة مــن األوســاط البيئيــ�ة
املختلفــة مــن البيئــ�ات الغذائيــ�ة املتخصصــة.
3 )3يصنف مجموعات األحياء الدقيقة املختلفة

 1.3املجموعات امليكروبي�ة والتصنيف:

يعرف مجموعة األحياء الدقيقة املختلفة 4 )4حيدد األسس العلمية املستخدمة يف توصيف األحياء الدقيقة.
(طحالب ،فطريات  ،بكرتيا  ،فريوسات)
وأهميتها يف مجال الصناعة والتقني�ة 5 )5يشرح النوايح البيئي�ة والبيولوجية ملجاميع األحياء الدقيقة.
احليوية ،وأن يوضح األمراض اليت
تسببها تلك األحياء لإلنسان واحليوان
6 )6يســتنتج أهميــة بعــض مجموعــات األحيــاء الدقيقــة يف مجــال التقنيــ�ة
والنب�ات ،كما يشرح طرق عزل تلك
احليويــة واملجــاالت االقتصاديــة األخــرى.
ًّ
معمليا وطرق مقاومتها.
األحياء وزراعتها

7 )7يصــف األضــرار املرضيــة للميكروبــات علــى صحــة اإلنســان واحليــوان
والنبــ�ات.
8 )8حيدد طرقا لتشخيص األمراض امليكروبي�ة وطرق مقاومتها.
9 )9يقــرح طرقــا ملقاومــة األمــراض امليكروبي ـ�ة الــي تصيــب اإلنســان واحليــوان
والنبــ�ات.

تخصص اإلعالم
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يستنتج مفهوم الدراسات اجليني�ة والوراثي�ة.
2 )2حيلل الدور الهام الذي تلعبه الكائن�ات الدقيقة يف الدراسات الوراثي�ة.

 2.3وراثة ميكروبي�ة وبيولوجيا جزيئي�ة:
يوضح الدراسات اجليني�ة والوراثي�ة
للكائن�ات الدقيقة وأثرها يف مجال
الهندسة الوراثي�ة والتقني�ة احليوية.

3 )3يصف امليكانيكيات الوراثي�ة امليكروبي�ة.
4 )4يفسر أثر األحياء الدقيقة يف الهندسة الوراثي�ة.
5 )5ين�اقش أثر الكائن�ات الدقيقة يف التقني�ة احليوية.

 3.3وظائف أعضاء ميكروبي�ة:
يشرح العوامل الفسيولوجية املختلفة
اليت تؤثر على نمو األحياء الدقيقة
ونسب انتشار املجتمعات امليكروبي�ة يف
البيئ�ات واألوساط املختلفة  ،وعالقة
تلك امليكروبات بالكائن�ات احلية األخرى.
والرتكزي على معدالت إنت�اج الطاقة
والعمليات األيضية املختلفة وإنت�اج
اإلنزيمات املختلفة املستخدمة صناعيا
وبيئي�ا.
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مخرجات التعلم

1 )1حيــدد الصفــات اخلاصــة بــكل مجموعــة ميكروبيــ�ة مــن الناحيــة املزرعيــة،
واملورفولوجيــة  ،والفســيولوجية معمليــا.
2 )2يقــارن بــن العوامــل الكيميائيـ�ة والبيئيـ�ة والبيولوجيــة الــي تؤثــر يف نمــو توزيــع
امليكروبــات يف مختلــف البيئ�ات.
3 )3يستنبط العالقات الفسيولوجية بني امليكروبات والكائن�ات األخرى.
4 )4يشــرح الطــرق املختلفــة للتغذيــة امليكروبيــ�ة والعمليــات الفســيولوجية
األخــرى.
صناعيا ًّ
ًّ
وبيئي�ا.
5 )5يقرتح طرقا جديدة إلنت�اج اإلنزيمات املختلفة املستخدمة

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يقــارن بــن النــوايح البيئيــ�ة والبيولوجيــة واالقتصاديــة مليكروبــات الرتبــة
والمــاء.
2 )2يســتنتج العالقــات املختلفــة بــن امليكروبــات مــن جهــة واإلنســان والنب ـ�ات
واحليــوان مــن جهــة أخــرى.

 4.3األحياء الدقيقة واألنظمة األخرى:
يوضح العالقة بني األحياء الدقيقة
3 )3يفسر العالقة بني امليكروبات وعوائلها ،وطرق التداخل فيما بينها.
املختلفة واإلنسان واحليوان والنب�ات،
ويعرف درجة وجودها يف مختلف
4 )4يمزي بني الفوائد البيئي�ة واالقتصادية لألحياء الدقيقة.
البيئ�ات ،وأهميتها االقتصادية والبيئي�ة،
ويبني بعض الطرق حلل املشكالت
البيئي�ة ،وبعض التطبيقات الصناعية 5 )5حيدد امليكروبات الضارة ،وعالقتها بالتسمم الغذايئ.
األخرى.

6 )6يقرتح طرقا حديث�ة حلفظ األغذية من التلوث امليكرويب.

7 )7حيدد نسب انتشار امليكروبات املختلفة يف األوساط البيئي�ة املختلفة.

تخصص اإلعالم

25

