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 . تخصص العلوم4
ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:أ اًل:مل

جزززات  يززق كر لززوم( حتق صززص )الع نززامج( خت بززات) بر مززن متطل ئززه  عززد انتها لززب ب مززن الطا قززع  يتو

 :دة التاليةاملقصولتعلم ا

 املعرفة والفهم 

  عة من املفاهيم وأهمها اإلملام واالستيعاب جملمو يتحقق هذا املستوى من خالل

 والكيميائية والفيزيائية. البيولوجية مفاهيامل  .1

 .املختلفة للعلوم اجملاالت يف بحثيةال املهارات .2

 .جملاالت العلوم املختلفة األساسيةالتطبيقات العملية  .3

 والتكاملية فيما بينها. ساسية يف كتلف جماالت العلوماألرفة املع .4

 .دور العلوم املختلفة يف تطوير البيئة احمليطة .5

 نية )اإلدراكية( الذه املهارات

 املنهجية العلمية أسلوبا  يف التفكريب وأداة يف مواجهة املشكالت العامة. إتباع .1

 .األخرىالرتابط بني ختصص العلوم والعلوم استكشاف  .2

 لغذاء وتلوث البيئة.إدراك مكانة ختصص العلوم يف حل مشكالت العصرب مثل الطاقة وا .3

 املهارات العملية أو املهنية  

سززززت .1 هزززززة مخداا يززززة األج جززززراء يف العلم جززززارب إ مززززة الت سززززة الال  سززززيات لدرا لززززم أسا يزززززاء  ع األح

 والكيمياء والفيزياء.

 احملافظة على سالمة البيئة.صحيح وشكل الالتعامل السليم مع مواد البيئة واستغال.ا بال .2

 تلف التخصصات.ية الال مة ملخالتجارب العمل وإدارةتنفيذ  .3

  املهارات املنقولة/ العامة

 يف التفكري العلمي يف حل املشكالتتوظ .1

 يف ظل الظروف الصعبة.العمل  .2

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

 وتهذيبها. العلمي فضولال عرو ةتقوي .4
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 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

  مهارات خالل من عنها والتعبري وحتليلها املعلومات اكتساب مهارات على رتكيزلا .1

   احلديثة. االتصال

 وتوظيف التقنيات احلديثة يف عملية االتصال. األفكارالتعبري عن  .2

 ني.م املدمج والتعلم االلكرتوالتعليتلفة كالتعامل مع أمنا  التعليم والتعلم املخ .3

 رتنت شفويا  أو كتابيا .التواصل بفاعلية عرب االن .4

  :قياالراهات والقيم والبعد األخال

 املهنية األعمالتبو اراهات اجيابية ءو  .1

 العمل بأخالقياتااللتزام  .2

 وفقا للفهم الواعي ملعتقداتهم. اآلخرين أراءتقبل  .3

ململالعم :ملثانيًا:ملسمق

لززز سزززيتط يزززلع ق سزززاعدة يف تأه لزززيم وامل سزززتوى التع قزززاء ت لزززوم إىل االرت مزززل  م الع خلزززرجيني للع  يفا

 اجملاالت التالية 

 القطاع العام واخلاص.يف يف جماالت الرتبية والتعليم لعمل تأهيل اخلرجيني ل .1

 العمل يف املختربات العلمية والطبية  .2

 لفة.املخت العمل يف الشركات املتخصصة يف األجهزة والتقنيات .3

 املاجستري والدكتورا   ملواصلة الدراسات العليا للحصول على درجة تأهيل اخلرجيني .4

 يف كتلف اجملاالتاحلديثة واألنظمة احلاسوبية  لوجياستخدام التكنوتأهيل اخلرجيني ال .5

مل:ف عيمل-العلمممل/ ئيسيملختص ململثالثًا:ملمتطلبات

كززالوريوس يف سززي العلزوم / ختصزص للحصزول علزى درجزة الب لززب  ب علزىرعزيف-رئي الطا

 يأتي ( ساعة معتمدة مو عة كما 135ان يتم بنجاع )

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 ت اجلامعةطلباتم

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  متطلبات التخصص الفرعي

 135 موعجملا



 

128 
 

 :/ التخصص الرئيسي    . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 66قررات من )تتكون هذ  امل

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي66: وتتكون من )إجباريةصية ت تخصمقررا  .1.1  

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 ابقاملتطلب الس

 عملي نظري

 أو متزامن 1100 - 3 3 (1فيزياء عامة ) 1124

 ب أو متزامن1124 1 - 1 (1فيزياء عامة عملية ) 1125

 1124 - 3 3 (2ء عامة )فيزيا 1126

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

 - - 3 3 (1كيمياء عامة ) 1128

 1128 - 3 3 (2كيمياء عامة ) 1129

 1128 2 - 2 كيمياء عامة عملية 1130

 - - 3 3 جيولوجيا عامة 1132

 - 1 2 3 (1علوم حياتية عامة ) 1133

 1133 1 2 3 (2)عامة علوم حياتية  1134

 1100 - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 1200

 - - 3 3 هندسة احداتية 1201

 1126 - 3 3 الضوء الفيزيائي 1220

 1126 - 3 3 فيزياء حديثة 1221

1226 
جمموعة الكائنات 

 احلية
3 2 1 1134 

1227 

ب الشكل والرتكي

ية/ للكائنات احل

 حيوان

3 2 1 1226 

 - - 3 3 علم الفلن 1228

 1134 - 3 3 تغذية االنسان 1232

 1129 1 2 3 كيمياء عضوية 1329
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 ابقاملتطلب الس

 عملي نظري

 1129 1 2 3 كيمياء حتليلية 1330

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

1423 
العالقات ة وبيئال علم

 احليوية
3 3 - 1227 

 ملستوى الرابعا يف 2 1 3 مشروع التخرج  1492

3211 
الصحة العامة  ومحاية 

 البيئة
2 2 - - 

  13 53 66 اجملموع

 :مقررات التخصص الفرعي. 2

مززن ) كززون  هززا 27تت لززيت تطرح يززة ا صززات الفرع حززد التخص مززن ا لززب  هززا الطا مززدة اتار سززاعة معت  )

 بني يف اجلدول التالي ا هو مخرى كمالكليات اال

 الفرعي املسموح التخصص الرئيسي

لعلوم  ا

 رياضيات

 أنظمة املعلومات احلاسوبية

 لويبتقنيات ا

 الرتبية

 املكتبات وتقنية املعلومات

 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم 

 اللغة االجنليزية وآدابها

 أمن املعلومات

 اللغة الفرنسية

 


