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 . تخصص العلوم4

 أ اًل: خمرجات التعلم املقصم ة:

جررات  يررق  ر لرروم( حتق صررص )الع نررامج( خت بررات) بر مررن متطل ئرره  عررد انتها لررب ب مررن الطا قررع  يتو

 :التعلم املقصودة التالية

 املعرفة والفهم 

 يتحقق هذا املستوى من خالل اإلملام واالستيعاب جملموعة من املفاهيم وأهمها  

 والكيميائية والفيزيائية. البيولوجية املفاهيم  .1

 املختلفة للعلوم. اجملاالت يف البح ية املهارات .2

 التطبيقات العملية األساسية جملاالت العلوم املختلفة. .3

 م والتكاملية فيما بينها.املعرفة األساسية يف  تلف جماالت العلو .4

 دور العلوم املختلفة يف تطوير البيئة احمليطة. .5

 املهارات الذهنية )اإلدراكية( 

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

 استكشاف الرتابط بني ختصص العلوم والعلوم األخرى. .2

 كالت العصر، م ل الطاقة والغذاء وتلوث البيئة.إدراك مكانة ختصص العلوم يف حل مش .3

 املهارات العملية أو املهنية  

سرررتخدام .1 هرررزة ا يرررة األج جرررراء يف العلم مرررة إ جرررارب الالة سرررة الت سررريات لدرا لرررم أسا يررراء  ع األح

 والكيمياء والفيزياء.

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

 تنفيذ وإدارة التجارب العملية الالةمة ملختلف التخصصات. .3

 املهارات املنقولة/ العامة 

 توظيف التفكري العلمي يف حل املشكالت .1

 العمل يف ظل الظروف الصعبة. .2

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

 وتهذيبها. العلمي الفضول رول تقوية .4
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 هارات االتصال وتقنية املعلومات م

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

   احلدي ة.  ل

 التعبري عن األفكار وتوظيف التقنيات احلدي ة يف عملية االتصال. .2

 لكرتوني.التعامل مع أمنا  التعليم والتعلم املختلفة كالتعليم املدمج والتعلم اال .3

 التواصل بفاعلية عرب االنرتنت شفويًا أو كتابيًا. .4

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 تبو اجتاهات اجيابية حنو األعمال املهنية .1

 االلتزام بأخالقيات العمل .2

 تقبل أراء اآلخرين وفقا للفهم الواعي ملعتقداتهم. .3

 ثانيًا: سمق العمل: 

لرروم إىل  سررم الع لررع ق مررل يف يتط خلرررجيني للع يررل ا سرراعدة يف تأه لرريم وامل سررتوى التع قرراء مب االرت

 اجملاالت التالية 

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

 العمل يف املختربات العلمية والطبية  .2

 العمل يف الشركات املتخصصة يف األجهزة والتقنيات املختلفة. .3

 ني ملواصلة الدراسات العليا للحصول على درجة املاجستري والدكتوراش تأهيل اخلرجي .4

 تأهيل اخلرجيني الستخدام التكنولوجيا احلدي ة واألنظمة احلاسوبية يف  تلف اجملاالت .5

 

 

 فرعي:  -ثالثًا: متطلبات ختصص العلمم /رئيسي 
 

سرري  لررب فرعرري، علررى -للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص العلوم /رئي الطا

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 135ان يتم بنجال )
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 . المقررات التخصصية / التخصص الرئيسي :1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 66تتكون هذش املقررات من )

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

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

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

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

 1124 - 3 3 (2فيزياء عامة ) 1126

 ، 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 (2علوم حياتية عامة ) 1134

 1100 - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 1200

 - - 3 3 هندسة احدا ية 1201

 1126 - 3 3 الضوء الفيزيائي 1220

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص لكل ختصص فرعي متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1126 - 3 3 فيزياء حدي ة 1221

1226 
جمموعة الكائنات 

 احلية
3 2 1 1134 

1227 

الشكل والرتكيب 

للكائنات احلية/ 

 حيوان

3 2 1 1226 

 - - 3 3 علم الفلك 1228

 1134 - 3 3 تغذية االنسان 1232

 1129 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 1129 1 2 3 كيمياء حتليلية 1330

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

1423 
علم البيئة والعالقات 

 احليوية
3 3 - 1227 

 يف املستوى الرابع 2 1 3 مشروع التخرج  1492

3211 
الصحة العامة  ومحاية 

 البيئة
2 2 - - 

  13 53 66 اجملموع

 

 . مقررات التخصص الفرعي:2

مررن ) لرريت تطرحهررا 27تتكون  حررد التخصصررات الفرعيررة ا مررن ا لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت  )

 الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي 
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 الفرعي املسموح التخصص الرئيسي

 العلوم

 رياضيات

 أنظمة املعلومات احلاسوبية

 تقنيات الويب

 الرتبية

 املعلوماتاملكتبات وتقنية 

 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم 

 اللغة االجنليزية وآدابها

 أمن املعلومات

 اللغة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 


