
1 

 

 البيولوجيا البحريةبرنامج توصيف 
 جامعة تشرين –المعهد العالي للبحوث البحرية 

 جامعة تشرين المؤسسة التعليمية

 البيولوجيا البحريةقسم  / للبحوث البحريةالمعهد العالي  الكلية/القسم

 العامةمعلومات الو  تحديد البرنامج -1

 - .اسم المقرر الدراسي 1

إلكمال  .الساعات المعتمدة2

 البرنامج

- 

.البرنامج الذي يقدم فيه 3

 المقرر الدراسي

 البيولوجيا البحريةماجستير في 

المؤهل )الشهادة( التي .4

يحصل عليها الطالب عند إكمال 
 البرنامج

 البيولوجيا البحريةماجستير في 

المهن أو الوظائف التي يعد .5

 الطلبة لها

تعميةةب بحةةور ودراسةةات مةةن لةة ل  والمةةوارد الحيةةةالبيئةةة البحريةةة دراسةةة 

بيولوجيةةةا الةةةنظم البيئيةةةة البحريةةةة وبنيةةةة وتركيةةةب وديناميكيةةةة المجتمعةةةات 

تقيةيم اثرةر البيئةي إضافة إلة   الحيوانية والنباتية وتطورها المكاني والزمني

 للنشاطات عل  البيئة البحرية

 2221 آلر تعديل عل  البرنامج.6

المسؤول عن تنسيب أنشطة .7

 امجالبرن

 : د. تغريد مسعود اليقة البيولوجيا البحريةرئيس قسم 

 جامعة تشرين -ةحريلبحور البلالمعهد العالي  تقديم البرنامجموقع .8

 سياق البرنامج -2

في ضوء التغيراا  الناخيةرع ى رل الحروالب الة الرع الحروتلع االتتري ا  تنرخ   سبب الحاجة للبرنامج.1
ل يرو  لحلةررخء الة الررع لرو يررطط  ضرر  ي رر  بخسرتاايةيةخ  يررةخاع التاررو  ا

ل ررة إل ا اتي ررخ لرر  ااترراا  ال  رروط لنكت ررت ل ناررخاب الترري ي خاي ررخ لررو   ررع 
ي رررولا التالخارررخ  ال يولرررع فررري ليرررخط ال  رررو  الة الرررع  ي ة رررة الييارررخ   كررر ل  
 لو   ع أياى. ل كخئاخ  الة الع الحوتلع  يأسةس اخىةإل بةخاخ  ل خ عالوتاثة

نامج بالمؤسسة ع قة البر.2

 التعليمية

و  الرؤية العامة للمعهةد العةالي للبحةور البحريةة يمكن فهم الع قة من ل ل

تدور حول تطوير الموارد البحرية في المياه اإلقليمية السورية وترشةيد التي 

االستفادة من العلةوم البحريةة، وبمةا يلةدم رفع مستوى استرمارها، من ل ل 

 جتماعية في سورية. التنمية االقتصادية واال

.الع قة مع البرامج اثلرى 3

 التي تقدمها الجامعة أو المعهد

يتقاطع مع برنامج الكيمياء البحرية والتلور من ل ل الدراسات تقييم اثرةر 

واقع الملورات كذلك استقصاء لنشاطات عل  البيئة البحرية ولملتلف االبيئي 
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 في البيئة البحرية

أو ة .االحتياجات اللاص4

للطلبة عند التلطيط اللصائص 
 للبرنامج

 إجادة اللغة االنكليزية-
 التعامل مع الحاسوب-

.ما الذي يجب القيام به 5

االحتياجات في البند للتعامل مع 
 السابب

 اجتيازه المتحان اللغة االنكليزية-

 التعامل مع الحاسوب بمستوى جيد -

 رسالة البرنامج و أهدافه.3

بهةةةدف للةةةب  البيولوجيةةةا البحريةةةةتنميةةةة المعةةةارف فةةةي العلةةةوم البحريةةةة و  مج.رسالة البرنا1

اللاصة بصيانة التنوع الحيوي وسبل تنمية الموارد الحيةة وكةذلك المهارات 

مراقبةةة الملورةةات بملتلةةف أنواعهةةا وكشةةف تلريراتهةةا علةة  اثحيةةاء البحريةةة 

ت كةةدالئل ومؤشةةرات حيويةةة علةة  مسةةتوى اثفةةراد والجماعةةات والتجمعةةا

 اإلحيائية.  

.التغيرات الجوهرية أو 2

 اإلستراتيجية في البرنامج

مما سيؤدي إلة  تطةوير و  تطبيب نظام الساعات المعتمدة لهذا البرنامج سيتم

التقانةات يتضةمن إدرا  وضع بعض االتجاهات الجديدة لهذا البرنامج بحير 

كائنةات البحريةة لل ةالحيوية في مجال العلوم البحرية وتحديد الجينات الورارية

التوجه نحو البحور التطبيقيةة فةي وكذلك  السورية وتلسيس قاعدة بيانات لها

التلسةةةيس لمشةةةاريع أبحةةةار فةةةي مجةةةال ومجةةةال الميكروبيولوجيةةةا البحريةةةة 

 ة.المستحضرات الطبية والصيدالنية من اثحياء البحري

 هيكل البرنامج و تطويره.4

 وصف البرنامج.4-1

 (:2+ فصل  1لمحاور التالية عل  مدار عام دراسي كامل )أي فصل يتناول البرنامج ا
 دراسة االتنوع الحيوي للعوالب النباتية والحيوانية واستزراعها: بيولوجيا العوالب -
 دراسة اثحياء الدقيقة ودورها في تفكيك الملورات: ميكروبيولوجيا بحرية -
-بيولوجية للكائنات البحرية الفقارية )تغذيإجراء الدراسات ال: بيولوجيا اثسماك والسوابح اثلرى -

 تكارر( والملزونات السمكية-نمو
 .دراسة المفترشات القاعية الحيوانية والنباتية واستزراعها  :بيولوجيا القاعيات -
أسس اإلحصاء البيئي و البرامج اإلحصائية و المودي ت و النماذ   نمذجة:تحليل إحصائي و -

 ة و الديناميكية في البيئة البحريةالرياضية للتغيرات الستاتيكي
 .ونوعية الملورات في البيئة البحرية الكيميائية:التحوالت و العمليات  تلورالبحرية وال البيئة -
 تقانة حيوية بحرية. -
منهجية البحر العلمي: أسس ومبادئ البحر العلمي ومناهجه وأهدافه وأساليبه وأدواته واللطوات  -

  .العلمية المتبعة عند إجرائه

 .تنمية الخصائص أو المزايا الخاصة للطلبة4-2
ل ل قيامهم أنفسهم  من للمشك ت اإلبداعية الحلول إيجاد في متميزة اترقد البرنامج لريجي لدى يكون

ً سودرا بجوالت ميدانية للحصول عل  ملتلف اثحياء البحرية  .تها كماً ونوعا
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 الميدانية أو العملية . الخبرة4-3

لبحر الذي يعده طالب الماجستير حير  يقوم بالدراسة و القياسات والحقلية و الميدانية و من رم من ل ل ا
المعالجة الملبرية و اتلاذ القرارات و ووضع الحلول.بحير ينمي الطالب قدراته العملية و الملبرية بحير 

ستمر هذه المرحلة لمدة عام .و تالبيولوجيا البحريةيصبح ملتصا في االتجاه العلمي الذي التره في مجال 
 كامل عل  اثقل بعد إنهاء السنة الدراسية اثول .

 التخرج مشروع .متطلبات4-4

إعداد بحر علمي يرق  لدرجة أبحار الماجستير بحير يتناول مشكلة علمية في مجال التلصص و يقوم 
لدراسة و من رم إتباع ذلك في القطاع المحدد لحقلية الطالب عل  القيام بدراسات و قياسات ميدانية 

بالتحاليل الكيميائية ال زمة في ملابر المعهد العالي للبحور البحرية و القيام بالمعالجة اإلحصائية و وضع 
النتائج و من رم كتابة اثطروحة و بعد ذلك دفاع أولي عنها يتبع ذلك اثلذ بالم حظات و التعدي ت و 

 م مؤلفة من ر ر أعضاء هيئة تدريس من ذوي االلتصاص.من رم الدفاع النهائي أمام لجنة حك

 التعلم مجاالت في التعليم نتائج . تطور4-5

 :و الفهم المعرفة -أ

 البيئة البحرية بلصائصأن يكون الطالب قادراً عل  معرفة المفاهيم اللاصة  -
ً أن يكون قادراً عل   -  .دراسة اثحياء البحرية كماً ونوعا
 معرفة و فهم ع قة التدالل و االرتباط بين النظام البيئي البحري و اثنظمة أن يكون قادراً عل   -
 أن يكون قادراً عل  معرفة و فهم التغيرات المنالية و أررها عل  البيئة البحرية. -
 أن يكون قادراً عل  معرفة و فهم التنمية المستدامة و ع قتها بالبيئة البحرية. -

 تبدأبحير  باستلدام الوسائل المساعدة من أجهزة عرض و غيرهانظرية  راتمحاضيتم ذلك من ل ل 

أهميته،إضافةً إل   وتوضيح السابقة بالمعلومات ربطه مع سيستلدم الذي للمحتوى اجعةربم راتالمحاض

البيولوجيا تكليف الطلبة بحلقات بحر تتناول مواضيع هامة في  تبعاً لعدد الطلبة و عمل مجموعاتتشكيل 

 مجال كل في التعلم لزيادة اثنشطة هذه تستلدممين المواقع المعتمدة عل  شبكة االنترنت.مستلد البحرية

ات و مذكرات في كل فصل و التبارعل   المكتسبة المعرفة تقييم ئباطر. و تقوم  تدريجيا راتالمها وتحسين

 في نهاية العام الدراسي. نهائي التبار هناك ويكون. مقرر لكل

 المهارات العقلية:-ب

 سيصبح الطالب في نهاية البرنامج متمتعاً بالمواصفات التالية من حير القدرات العقلية: -
 القدرة عل  استلدام مهارات التفكير العلمي في حل المشكلة العلمية التي تواجه الطالب. -
 بالبيولوجيا البحريةمتعلقة المواضيع الالقدرة عل  تحليل البيانات و المعلومات المتاحة حول  -
 درة عل  استنتا  معارف و نتائج جديدة من معلومات و بيانات متاحة في مجال البيئة البحرية.الق -
 .للتنوع الحيوي والعوامل المؤررة عل  ذلكالقدرة عل  تحليل الواقع الراهن  -
 القدرة عل  وضع لطط بحرية لمعالجة مسللة ما في مجال التلصص. -
 البيئة البحرية. بيولوجيا اثنواع الحية في القدرة عل  استنتا  اآلرار السلبية للملورات البيئية عل   -

 و يتم ذلك من ل ل نفس الطرق كما في بند المعرفة و الفهم و كذلك طرق التقييم.

 

 :العمليةالمهارات -ج

 سيصبح الطالب في نهاية البرنامج قادراً عل  مايلي:



4 

 

 بشكل عملي و في قطاعات بعينها. الراهن للبيئة البحريةتقييم الواقع  -
 بالبيولوجيا البحريةمتعلقة المواضيع الالقدرة عل  تحليل البيانات و المعلومات المتاحة حول  -

 عل  ذلكملورات البيئة  البحرية أرر تحديد و
 دراسة أرر التغيرات المنالية عل  التنوع الحيوي   -
 ال زمة في مجال البارامترات الكيميائية للبيئة البحريةالقيام بالتحاليل الملبرية  -
 البيئة البحرية التنوع الحيوي في العملية المناسبة لتحسين واقع اقتراح الحلول  -

يتم ذلك من ل ل التجارب العملية والملبرية و الجوالت الميدانية و ما يتبعها من دراسات ملبرية.و يتم 
مقاب ت مباشرة تستهدف التلكد من فهم الطالب و إلمامه بالقضايا المذكورة  التقييم بموجب مذاكرات عملية و

 أع ه.

 والمسئولية اآلخرين مع مهارات العالقات -د

 المشاركة مجال في تطوير القدراتالقدرة عل  العمل بشكل جماعي ضمن فريب و يتم ذلك من ل ل 
 التعلم عن المسؤولية عل  التدريبو واالجتماعية، يةالشلص المسؤولية تحمل عل  والقدرة والقيادة، الجماعية

 والتعلم الذاتي و القدرة عل  إدارة الوقت بشكل جيد، عام، بشكل اثل قية المستمر من ل ل المسؤولية
 . الدارسة بمجال المتصلة اللاصة للمتطلبات باإلضافة

 قائد مع جماعي مشروع فتتم من ل ل قدراتالمهارات وال هذه تطوير في المستلدمة التعليم أّما استراتيجيات 
 المشروع ، منتصف في المستلدمة الطرق بلصوص اإلرشاد المواد أساتذة ويقدم. عشوائي التياره يتم فريب
 مع فردية مهمة اإلسهام ، أو من ل ل حسب والفرد المجموعة ثداء التقرير مستوى تقويم التقييمات وتشمل
 .بحرية متطلبات
 الواجبات تقييم المسئولية من ل ل تحمل عل  وقدرتهم الشلصية الع قات لمهارات الطلبة اكتساب و يتم تقييم
 مقرر. أو الفردية بكل الجماعية

 

 االتصال و تقنية المعلومات"مهارات  -ه

 القدرة عل  استلدام التقنيات الحاسوبية و لاصة برامج التحليل و اإلحصاء. -
 اإلنكليزية بشكل جيد.القدرة عل  التعامل مع اللغة  -
 كتابة التقارير العلمية و صياغة نتائجها و ملرجاتها . -

و عملية التقييم تكون في كل مراحل التقييم  ،اإلنترنت شبكة عل  البحر محركات استلدامو يتم ذلك من ل ل 
 للطالب.

 .متطلبات القبول للبرنامج6

قسم  أومن قسم علم الحياة الحيوانية العلوم ل  إجازة في أن يكون الطلب قبل بدء التحاقه بالبرنامج حاص ً ع
،رم أن يجتاز امتحان قبول أسماك-نتا  حيواني قسم اال–اإلجازة في الهندسة الزراعية  علم الحياة النباتية أو

 معياري

 .متطلبات الحضور و إكمال البرنامج7

 لعام الدراسي.عل  امتداد ا %82يجب أن يحقب الطالب نسبة حضور ال تقل عن  -

يجب أن يجتاز االمتحانات النهائية العملية و النظرية و ال تقل ع مته في كل مقرر من مقرراته عن   -

62%. 

 كلطروحة ماجستير يتم الدفاع عنها أمام لجنة من الملتصين.ببحر علمي أصيل  أن يقوم -
 

 المعايير من والتحقق الطلبة بتقييم الخاصة واللوائح .األنظمة8

 :الدرجات وتوزيع بتحديد اللاصة السياسات أو اثنظمة .8-1
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 امتحان نظري%62+ع مة الجزء العملي متضمنة أعمال السنة و المذاكرات و حلقات البحر42%

 الطلبة لدى اثكاديمي اإلنجاز مستويات من للتحقب المستلدمة اإلجراءات هي ما .8-2

 م بها مدرس كل مقرر بشكل ذاتياستبيانات أو حوار مباشر مع الطلبة يقو

 ومساندتهم الطالب شؤون . إدارة9

 :للطالب اثكاديمي اإلرشاد.9-1

و في السنة  في أوقات ملصصة لمقابلة الطلبة. الفرديةو االستشارات  العام التوجيه و للطلبة النصح تقديم

 الطالب بشكل مباشر و فردي . الرانية للماجستير يتم ذلك من ل ل اإلشراف العلمي و اثكاديمي عل  

 :وشكاويهم الطلبة تظلم .9-2
من ل ل التوجه المباشر إل  المشرف اثكاديمي أو الجهات اإلدارية في المعهد )رئيس قسم ،نائب العميد 

 ،عميد المعهد(

 والمراجع .الكتب11

للجوء إل  المراجع اثقل من ذلك إال إذا اقتضت الحاجة  2225يتم اعتماد المراجع اثكرر حدارةً بعد العام 

تاريلاً ، و يتم اعتماد هيئة التدريس عل  مراجع يقومون بتلمينها بشكل ذاتي أحياناً أو من ل ل الشراء 

إضافةً إل  المواقع اإللكترونية المعنية بالبحر العلمي.و يتم في المعهد ، اإلدارية ةالمباشر عن طريب الهيئ

 ل ستزادة بنفس اآللية .إرشاد الط ب إل  المراجع 

 .أعضاء هيئة التدريس11

 .التوظيف11-1

 يتم بموجب اللوائح و اثنظمة النافذة في جامعة تشرين و وزارة التعليم العالي

 : للبرنامج والمراجعة والمتابعة التخطيط في .المشاركة11-2

جعة السنوية لمكوناته و القيام بتعدي ت من ل ل المرا البرنامج جودة متابعة في التدريس هيئة أعضاء يشارك
 بهدف التحسين.

 المهني . التطوير11-3

بحضور و مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في الندوات و المؤتمرات  التدريس تامهار تحسين يتم من ل ل

  المراتب .كما يطلب من عضو الهيئة التعليمية من أجل الترفع إلعل  المستويين الوطني والدولي العلمية

و عدد من اثعمال العلمية و ICDLالعلمية اثعل  أن يجيد اللغة االنكليزية وشهادة استلدام الحاسوب 

  . اثكاديمية

 تحسينه و البرنامج .تقويم12

 التعليم فاعلية.12-1

 و التدريس هيئةأعضاء  من المقدمة التعليم:من ل ل مناقشة االقتراحات تيجياتااستر تحسين -أ

 .الطلبة تقويمات وتحليل التدريس، وطرق المناهج في ينملتص

 تقويممن ل ل  :لها الملطط التعليم تيجياتااستر استلدام في التدريس هيئة أعضاء تامهار تقويم -ب

 من تلكدال مع الط ب تامهار اترالتبا القسم، رئيس أو البرنامج منسب م حظات للمقرر، الط ب

 وأقلها فاعلية تالمقررا ثكرر اللريجين الطلبة راتتقدي اللارجية، المرجعية بالمقارنات مستواهم
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 .ال زمة تاوالمهار المعرفة تطوير في فاعلية

 للبرنامج العام التقويم.12-2

  البرنامج: لجودة العام التقييم استراتيجيات -أ
  البرنامج. من تلرجوا والذين حاليا المسجلين الط ب ل ل استبيان من -
  ذات الصلة. :المصالح أصحاب من وغيرهم البرنامج من لريجون لديهم الذين عملال أرباب من -
 : اثساسية اثداء مؤشرات -ب
 لقيمة الط ب تقديرات اثدن ، الحد في البرنامج إكمال معدل اثول ، السنة في الطلبة إكمال معدل -

 . المهني التطوير شطةأن في التدريس هيئة مشاركة التوظيف، معدالت استبيان، ل ل من البرنامج
  البرنامج: لتحسين العملية واللطط التقييمات لمراجعة المتبعة اإلجراءات -ت
وإبداء االقتراحات فيما يتعلب  ظهرت التي االستجابات عل  للتعليب التدريس هيئة دعوة أعضاء -

 دراسي. عام كل نهاية في الذي يعد البرنامج تقرير و مناقشة البرنامج بتقويمات
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 منسق البرنامج                                                                       
 البحرية البيولوجيارئيس قسم                                                                  

 د مسعود اليقةتغري د.                                                                   


