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 تخصص العلوم. 6
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

حتقيةق طرجةات   ( العلةوم )ختصةص  ( برنةامج ) يتوقع من الطالةب بعةد انتهائةه مةن متطلبةات     

 :التعلم املقصودة التالية

 :املعرفة والفهم

  :الل اإلملام واالستيعاب جملموعة من املفاهيم وأهمهايتحقق هذا املستوى من خ

 .والكيميائية والفيزيائية البيولوجية املفاهيم  .1

 .املختلفة للعلوم اجملاالت يف بحثيةال املهارات .2

 .جملاالت العلوم املختلفة األساسيةالتطبيقات العملية  .3

 .اوالتكاملية فيما بينه ساسية يف طتلف جماالت العلوماألاملعرفة  .4

 .دور العلوم املختلفة يف تطوير البيئة احمليطة .9

 (:اإلدراكية)املهارات الذهنية 

 .املنهجية العلمية أسلوبًا يف التفكري، وأداة يف مواجهة املشكالت العامة إتباع .1

 .الرتابط بني ختصص العلوم والعلوم األخرىاستكشاف  .2

 .والغذاء وتلوث البيئة إدراك مكانة ختصص العلوم يف حل مشكالت العصر، مثل الطاقة .3

 : املهارات العملية أو املهنية

األحيةةةاء  علةةةم أساسةةةيات لدراسةةةة الالةمةةةة التجةةةارب إجةةةراء يف العلميةةةة األجهةةةزة اسةةةتخدام .1

 .والكيمياء والفيزياء

 .التعامل السليم مع مواد البيئة واستغالاا بالشكل الصحيح واحملافظة على سالمة البيئة .2

 .عملية الالةمة ملختلف التخصصاتالتجارب ال وإدارةتنفيذ  .3

 :العامة/ املهارات املنقولة

 توظيف التفكري العلمي يف حل املشكالت .1

 .يف ظل الظروف الصعبةالعمل  .2

 .مغزى ذات علمية معرفة الستخراج واملكتسبة املتوفرة املعلومات استخدام  .3

 .وتهذيبها العلمي الفضول رول تقوية .4
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 :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

االتصا مهارات خالل من عنها والتعبري وحتليلها املعلومات اكتساب مهارات على الرتكيز .1

   .احلديثة  ل

 .وتوظيف التقنيات احلديثة يف عملية االتصال األفكارالتعبري عن  .2

 .التعامل مع أمنا  التعليم والتعلم املختلفة كالتعليم املدمج والتعلم االلكرتوني .3

 .النرتنت شفويًا أو كتابيًاالتواصل بفاعلية عرب ا .4

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 املهنية األعمالتبمت اجتاهات اجيابية حنو  .1

 العمل بأخالقياتااللتزام  .2

 .وفقا للفهم الواعي ملعتقداتهم اآلخرين أراءتقبل  .3

 : الد ل سوق: ث نيً 

 يفهيةةل اخلةةرجيني للعمةةل يتطلةةع قسةةم العلةةوم إىل االرتقةةاء مبسةةتوى التعلةةيم واملسةةاعدة يف تأ

 :اجملاالت التالية

 .القطاع العام واخلاصيف تأهيل اخلرجيني للعمل يف جماالت الرتبية والتعليم  .1

 العمل يف املختربات العلمية والطبية  .2

 .العمل يف الشركات املتخصصة يف األجهزة والتقنيات املختلفة .3

 رجة املاجستري والدكتوراال ملواصلة الدراسات العليا للحصول على د تأهيل اخلرجيني .4

 يف طتلف اجملاالتستخدام التكنولوجيا احلديثة واألنظمة احلاسوبية تأهيل اخلرجيني ال .9
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 :فرا  –رئيس  /الدلوم ختصص  متطلب ت: ث لثً 
 

 ، علةةةىفرعةةةي-رئيسةةةي /العلةةةوم  ختصةةةص للحصةةةول علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس يف

 :موةعة كما يأتي ساعة معتمدة( 133)الطالب ان يتم بنجال 

 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 66)كون هذال املقررات من تت

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 66)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 متزامن أو 1111 - 3 3 (1)فيزياء عامة  1124

 ، أو متزامن1124 1 - 1 (1)فيزياء عامة عملية  1129

 1124-  3 3 (2)فيزياء عامة  1126

 ، أو متزامن1126 1 - 1 (2)فيزياء عامة عملية  1127

 - - 3 3 (1)كيمياء عامة  1122

 1122 - 3 3 (2)كيمياء عامة  1129

 1122 2 - 2 كيمياء عامة عملية 1131

 - - 3 3 مةجيولوجيا عا 1132

 - 1 2 3 (1)علوم حياتية عامة  1133

 1133 1 2 3 (2)علوم حياتية عامة  1134

 1111 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  1211

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  متطلبات التخصص الفرعي

 133 اجملموع
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 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

- -  3 3 هندسة احداثية 1211

 1126 - 3 3 الضوء الفيزيائي 1221

 1126 - 3 3 فيزياء حديثة 1221

1226 
جمموعة الكائنات 

 احلية
3 2 1 1134 

1227 

شكل والرتكيب ال

/ للكائنات احلية

 حيوان

3 2 1 1226 

- -  3 3 علم الفلك 1222

 1134 - 3 3 تغذية االنسان 1232

 1129 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 1129 1 2 3 كيمياء حتليلية 1331

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

1423 
علم البيئة والعالقات 

 احليوية
3 3  -1227 

 يف املستوى الرابع 2 1 3 ج مشروع التخر 1492

3211 
الصحة العامة  ومحاية 

 البيئة
2 2 - - 

  13 93 66 اجملموع
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 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          ( 27)تتكون من 

 :الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي

 

 الفرعي المسموح رئيسيالتخصص ال

 العلوم

 رياضيات

 أنظمة املعلومات احلاسوبية

 تقنيات الويب

 الرتبية

 اللغة االجنليزية

 أمن املعلومات

 اللغة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




