 8تخصص األحياء وأساليب تدريسها (يطرح مستقبال)
مت إعداد اخلطة الدراسية لتخصنيص األحينياء وأسنياليب تدريسنيها ضنيمن كلينية الرتبينية
انطالق نياً منينين وعنينيي اجلامعنينية وإحسنينياس القنينيائم عليهنينيا بضنينيرورة تطنينيوير بنينيرام تربوينينية إلعنينيداد
معلم متخصص يف كافة اجملاالت العلمية ،وخباصة جمنيال األحينياء وأسنياليب تدريسنيها ،
لسد النقص يف إعداد املؤهل اجلامعي يف فلسط  ،وقد تضنيمن اخلطنية دراسنيات نظرينية،
ونينينياطات عملينينية خمفينينية ،لتزوينينيد الطالنينيب بكافنينية املعنينيارف احلديثنينية ،والعملينينيات العلمينينية،
واملهارات األساسية لبناء شخصية متكاملة ملعلم مبح األحياء وأسنياليب تدريسنيها يف املرحلنية
التأسيسية.

األهداف العامة للتخصص:
يهدف ختصص األحياء وأساليب تدريسها يف كلية الرتبية إىل إعداد معلنيم جمنيال ملبحني
األحياء وأساليب تدريسها يف املرحلة األساسية حبي يكود قادراً على :
 .1اكتساب املعارف العلمينية األساسنيية يف كافنية جمنياالت العلنيوم احلياتينية والنباتينية واحليوانينية
وعالقاتها بالبيئة.
 .2اإلملنينينيام بنينينيالتطورات احلديثنينينية يف خمتلنينينيف جمنينينياالت العلنينينيوم احلياتينينينية ،ومواكبنينينية هنينينيذا التقنينينيدم
ليتمكن املعلم من نقل صورة واضحة لطلبة مراحل التعليم العام.
 .3اإلملام بانعكاسات التطورات احلديثة يف العلوم احلياتية على قضايا اجملتمنيع وخباصنية منيا يتعلنيق منهنيا
بالنواحي األ خالقية والقيم واملبادي اليت تنيؤمن بهنيا الينيعوب العربينية واإلسنيالمية ،لينيتمكن املعلنيم منين
مساعدة الطالب على اختاذ القرارات وبناء املواقف من هذه القضايا االجتماعية.
 .4اكتساب العمليات العلمية األساسية ومهارات االستقصاء والبح من خالل إجنيراء التجنيارب
العملية املخفية والنياطات العملية املختلفة يف البيئة.
 .5اكتساب االجتاهات العلمية السليمة ليكود املعلم قدوة لطلبته.
 .6تقدير دور علماء األحياء بعامة وعلماء العرب واملسلم خباصة يف تقدم املعرفة اإلنسانية.
 .7اكتساب الكفايات األدائية العلمية واملهارات الرتبوية األساسية واألساليب احلديثة يف تعليم
العلوم بعامة ومبح العلوم احلياتية خباصة.
 .8اإلسهام يف إحياء الرتاث العربي اليعا وخباصة املتعلق بالنباتات الطبية واستخداماتها.
 .9دعم األنظمة التعليمية يف مراحل التعليم العام واجلامعي من خالل إنتاج مواد ووسائل تعليمينية
خمتلفة يف جمال العلوم احلياتية والرتبية العملية.
 .11توفري فرص العمل األفضل يف جماالت العلوم احلياتينية ،إضنيافة إىل جمنيال التعلنييم ،لعنيدد
من أفراد اجملتمع العربي الذين فاتتهم فرص التعليم.
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مقررات تخصص األحياء وأساليب تدريسها:
للحصنينيول علنينيى درجنينية البكنينيالوريوس يف الرتبينينية  /ختصنينيص األحينينياء وأسنينياليب تدريسنينيها ،علنينيى
الطالب أد يتم بنجاي ( )133ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )29ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )29ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )69ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية :تتكود املقررات التخصصية لتخصص األحياء وأساليب تدريسها منين
( )69ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:

رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

 3114تغذية اإلنساد

3

3

-

-

 3211الصحة العامة وراية البيئة

2

2

-

-

 5191علوم حياتية عامة ()1

3

2

1

-

 5191علوم حياتية عامة ()2

3

2

1

5191

4

3

1

6131

3

2

1

5191

3

2

1

5191

3

2

1

5191

 5293فيزياء عامة

3

3

-

-

 5315الرتبية البيئية

2

2

-

-

 5391علم ووظائف النبات

3

2

1

5191

 5391األحياء الدقيقة

3

2

1

5191

 5392الفطريات

3

2

1

5391

 5284كيمياء

ليلية

 5291جمموعات الكائنات احلية
5291
5292

اليكل والرتكيب للكائنات احلية/

حيواد
اليكل والرتكيب للكائنات
احلية  /نبات
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األةبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

 5393الوراثة وعلم احلياة اجلزيئي

3

3

-

5191

 5491علم البيئة والعالقات احليوية

3

3

-

5291، 5291

 5491علم وظائف احليواد

3

2

1

5191

 5492نيأة احلياة وتطورها

2

2

-

5191

3

3

-

5191

 5494علم األجنة

3

2

1

 5499ميروع التخرج

3

1

2

 6116خمتف الفيزياء

1

-

1

5293

 6124كيمياء عامة

3

3

-

-

 6125خمتف الكيمياء عامة

1

-

1

6124

 6131كيمياء عضوية

3

2

1

6124

 6221كيمياء حيوية

3

2

1

6131

اجملموع

69

52

17

5493

مدخل إىل التقنيات احليوية
وتطبيقاتها

318

، 5291
5491
 ، 1214إنهاء
املستوف الثال

توصيف المقررات التخصصية لتخصص األحياء وأساليب تدريسها
 3114تغذية اإلنسار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر التغذينينية وجسنينيم اإلنسنينياد ،النينينيويات ،النينيدهود ،الفوتيننينيات ،الطاقنينية،
الفيتامينات ،املاء والعناصر املعدنية ،التغذية خالل دورة حياة اإلنساد.

 3211الصحة العامة ومحاية البيئة 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر مبنينيادي الصنينيحة واملنينيرمل ،االحصنينياءات احليوينينية ،العوامنينيل السنينيكانية
والصحة ،األ اط الصحية يف البلداد النامية واملتقدمة ،الرعاية الصحية ومستوياتها املختلفة،
مينينياكل صنينيحية خمتنينيارة ،التثقينينيف الصنينيحي ،املينينيكالت البيئينينية ،اإلصنينيحاي البيئنينيي وراينينية
البيئة.

 5191علوم حياتية عامة ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر كيمينينياء اخللينينية ،وعضنينييات اخللينينية ووظائفهنينيا ،واملورثنينيات ،وتكنينياثر
الكائنات احلية وتيكلها ،والتمثينيل الضنيوئي ،والتنينفس اخللنيوي ،وتغذينية احلينيواد ،وأجهنيزة
التبادل الغازي يف الكائنات احلية وعملياته ،واجلزء العملي.

 5191علوم حياتية عامة ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()1
يتناول هذا املقرر أجهزة وعمليات التنظيم اهلرمنيوني ،أجهنيزة وعملينيات التنظنييم العصنيا،
احلركة واألجهزة العضلية ،نيأة احلياة وتطورها ،التنوع احليوي ،واجلزء العملي.

 5284كيميا حتليلية 4 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  6131كيمياء عضوية
يوضح هذا املقرر طرق متنوعة يف التحليل الكمي النيوزني واحلجمنيي ( ،كاملعنيايرة،
بأنواعها ،والرتسيب)  ،مبادي التحليل اللنيوني ،مبنيادي التحلينيل الكرومنياتوغرايف واسنيتخدامها
يف فصل املواد و ليلها ،املعاجلة اإلحصائية للنتائ  :ييتمل اجلزء العملنيي منين هنيذه املنيادة علنيى
جتارب متصلة باملواضيع أعاله ،واجلزء العملي.
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 5291جمموعات الكائنات احلية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يتناول هذا املقرر مفهوم التصنيف بيكل عام ،املمالا اخلمسة املؤلفة للكائنات احلينية
وهي :مملكة الكائنات بدائية النواة ( مونريا ) ( البكتريينيا ) ،مملكنية الفطرينيات ،مملكنية
األوليات ،اململكة النباتية ،اململكة احليوانية ،دراسة الصفات واخلصائص األساسية املمينيزة
للممالا ا تية :مملكة بدائية النوف ،مملكة الفطريات ،اململكة النباتية ،واجلزء العملي.

 5291الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوار 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يتناول هذا املقرر مدخل إىل اململكة احليوانية واحليوانات األولية ،و نظائر البعنيديات-
شنينيعبة املثقبنينيات (االسنينيفنجيات) ،وشنينيعاعيات التماثنينيل(االسنينيعات واملينينيطيات) ،وشنينيعبة الدينينيداد
املسطحة وشعبة النيمرتيا ،وشعبة الديداد اخليطية وشعبة الدوارات ،شنيعبة الرخوينيات ،شنيعبة
الديداد احللقية ،شعبة مفصليات األرجل ،شنيعبة شنيوكيات اجللنيد ،شنيعبة احلبلينيات ،واجلنيزء
العملي.

 5292الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /نبات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر اخلصنينيائص واملمينينيزات الرتكيبينينية للنباتنينيات بدائينينية الننينيوف ،والنباتنينيات
حقيقية النوف ( الوعائية والالوعائية ) ،مع االهتمام بطرق تكاثرها وطرق حياتها وربطها معنياً
من الناحية التطويرية ،لتيمل الطحالب الزرقاء املخضرة ،والطحالنيب األخنيرف ،والكبنيديات،
واألشنات ،والسرخسيات ،ومعراة البذور ،ومغطاة البذور ،واجلزء العملي.

 5293فيزيا عامة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر املتجهات ،علم وصف احلركة وعلم التحريا ،الينيغل والقنيدرة وقنيانود
حفنينيظ الطاقنينية ،وميكانيكنينيا املوائنينيع ،واحلنينيرارة ،والكهربنينياء السنينياكنة واملواسنينيعات ،ودارات
التيار املستمر ،واجملال املغناطيسي.
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 5315الرتبية البيئية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر أساسنينييات علنينيم البيئنينية ،النينينظم البيئينينية والبيئنينيات الطبيعينينية ،املينينياكل
البيئية( األسباب  -الوقاية  -احللول) ،الرتبية البيئية والتلوث البيئي ،البيئة يف فلسط .

 5391علم وظائف النبات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر العملينينيات احليوينينية األساسنينيية يف فسنينييولوجيا النبنينيات لتينينيمل عملينينيات
امتصاص املاء وانتياره داخل النبات ،وعمليات النقنيل والنحني والبننياء واهلنيدم يف السنيكريات،
وعملية البناء الضوئي ،ومراجعة سبل تغذية النبات و نيوه وتنظنييم العملينيات احليوينية يف النبنيات
باهلرمونات ،واجلزء العملي.

 5391األحيا الدقيقة 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يوضنينينيح هنينينيذا املقنينينيرر العالقنينينيات الرتكيبينينينية والوظيفينينينية يف اخلالينينينيا بدائينينينية الننينينيوف ،والنمنينينيو
امليكروبي وتأثر ه يف البيئة وعواملها ،والوراثة يف البكترييا والفريوسات وبنياألخص العاثينيات،
كمنينيا تينينيمل األ نينياط الغذائينينية للبكتريينينيا مثنينيل ذاتينينية التغذينينية وخمتلفنينية التغذينينية ،ودراسنينية أننينيواع
خمتارة من البكترييا وتعرفها من خنيالل تفاعلنيها منيع صنيبغة اجلنيرام ،والعالقنيات التعايينيية بني
هذا األنواع كالبكترييا املثبتة للنيرتوج  ،والبكترييا املهمة يف الصناعة والغنيذاء واسنيتغالهلا
ألغنينيرامل التنمينينية والبكتريينينيا املرضنينيية منينيع دراسنينية أهنينيم األمنينيرامل املعدينينية وطنينيرق الوقاينينية منهنينيا،
واجلزء العملي

 5392الفط يات 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5391األحياء الدقيقة
يتننينينينياو ل هنينينينيذا املقنينينينيرر اجملنينينينياميع الفطرينينينينية ومكوناتهنينينينيا ،تركيبهنينينينيا وتكاثرهنينينينيا ،بيئاتهنينينينيا
وفسيولوجيتها ،أهميتها االقتصادية ،واجلزء العملي.
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 5393الو اثة وعلم احلياة اجلزيئي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يتننياول هنيذا املقنينيرر قنيانوني مننينيدل ،والتحلينيل اإلحصنيائي لإلنسنينياد ( الذرينية ) ،ودور الكنينير
وموسنينينيومات ( الصنينينيبغيات ) يف

دينينينيد اجلنينينينس ،واالختالفنينينيات الرتكيبينينينية فيهنينينيا ،والرتكينينينيب

اجلزيئي للجينة ( املورثة ) وتضاعفها وتنسيلها ( الكلوننية ) ،وماهينية الطفنيرات وآلينية حنيدوثها،
والوراثة السيتوبالزمية.

 5491علم البيئة والع قات احليوية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5291جمموعات الكائنات احلينية 5291 ،الينيكل والرتكينيب للكائننيات احلينية /
حيواد
يوضح هذا املقرر مدخل إىل علم البيئة ،املبنيادي األساسنيية لعلنيم البيئنية ،بيئنية اجملتمعنيات،
أيض اجملتمعات ،التعاقب البيئي ،األنظمة البيئية ،ميكالت البيئنية وأخطارهنيا ،إدارة املنيوارد
البيئية وتقوميها ،الرتبية البيئية.

 5491علم وظائف احليوار 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يتناول هذا املقرر مفهوم الوحدة الوظيفية للمادة احلية من خالل استعرامل علنيم الوظنيائف
اخللوينينية ،ومفهنينيوم التننينيوع النينيوظيفي احلينينيوي منينين خنينيالل اسنينيتعرامل األ نينياط املختلفنينية للتغذينينية،
ووظنيائف أجهنينيزة اهلضنينيم والتنينفس والنينيدوراد واالسنينيتناد واحلركنية يف العنينياا احلينينيواني ،ومفهنينيوم
االتصال احليواني من خالل استعرامل االستقبال احلواسي واالستعالم العصا ،واالستجابات
العضنينيلية والغدينينية والسنينيلوكية ،ومفهنينيوم االسنينيتتباب عنينيف التغذينينية الراجعنينية والتنسنينييق اهلرمنينيوني
باسنيتعرامل التنظنييم التناضنينيحي واألطنيراي ووظنينيائف الغنيدد الصنيماء واجلهنينياز التناسنيلي ،ومفهنينيوم
توظيف الفائدة املعرفية من علم احليواد يف استخدامات ختصصية وتطبيقية ،واجلزء العملي.

 5492نشأة احلياة وتطو ها 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يتناول هذا املقرر مراجعة خمتصرة تارخيية للنظرينيات النييت تتننياول نينيأة احلينياة وتطورهنيا
مع شري البيانات املسنيتند إليهنيا ،واألسنيس الوراثينية لنينيأة األننيواع وظنياهرة االنتخنياب الطبيعنيي،
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وظاهرة التطبع مع تطورها ،وسرية نيأتها ،ومعدالت النيتغريات التطورينية بني األننيواع والسنيلوك
والتطور.

 5493مدخل إىل التقنيات احليوية وتطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر االكتينينيافات احلديثنينية يف علنينيم األحينينياء النينييت تننينيت عنهنينيا تطبيقنينيات يف
النبات واحلينيواد واإلنسنياد يف جمنياالت الطنيب والزراعنية والصنيناعة واهلندسنية الوراثينية ،وأطفنيال
األنابيب واختيار الصفات املتمينيزة أو املقامنية ل،منيرامل ،و سني النسنيل يف النبنيات واحلينيواد،
والتقنية احليوية بيكل عام مع استعرامل الضوابط االجتماعية اليت تنظم هذه العملينيات تبعنياً
للقيم االجتماعية.

 5494علم األلنة 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلنينينيب سنينينيابق  5291الينينينيكل والرتكينينينيب للكائننينينيات احلينينينية  /حينينينيواد 5491 ،علنينينيم
وظائف احليواد
يتناول هذا املقرر مراحل تكوين أجنة احليوانات الفقارية والالفقارية ،والنمنيو والتجنيدد،
مع نبذة عن تركيب األجننية املختلفنية ووظائفهنيا للحينيواد البنيالغ وعملينيات تكوينهنيا منين اخلالينيا
اجلرثومية األولية ،واجلزء العملي.

 5499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال
يهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطلبنينينية باملهنينينيارات الضنينينيرورية لكتابنينينية مينينينياريع ختنينينيرجهم،
وتنينيوظيفهم ألساسنينييات البح ني العلمنينيي خاصنينية اجلاننينيب العملنينيي مننينيه ،ويينينيتمل علنينيى :أساسنينييات
كتابنية املينيروعة اختينينيار موضنيوع املينينيروع ،ووضنيع خطتنينيه ،ومجنيع مادتنينيه ،وتأليفهنيا ،وربطهنينيا،
و ليلنينيها ،وكيفينينية توثينينيق املنينيادة العلمينينية ،وترتينينيب قائمنينية مصنينيادر البح ني ومراجعنينيه ،منينيع أمثلنينية
توضيحية وتطبيقية ،تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعه.
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 6116خمترب فيزيا  1 :ساعة معتمدة (  1عملي)
متطلب سابق  5293فيزياء عامة
يتناول هذا املقرر التوصيل احلراري ،ومجع املتجهات وتوازد القوف ،وحركة األجسنيام،
وحركنينية املقنينيذوفات ،وقنينيانود نينينيوتن الثنينياني يف احلركنينية ،واالحتكنينياك ،وقنينيانود حفنينيظ الطاقنينية،
وحفظ كمية التحرك ( تصادم األجسنيام)  ،واحلركنية الدورانينية ،وقنيانود أوم ،وقنيانود فنيارادي يف
احل ني الكهرومغناطيسنينيي ،والقنينيوف والقنينيدرة وقاسنينيهما ،وا الت البسنينييطة ،واللزوجنينية ،والكثافنينية
وقياسها.

 6124كيميا عامة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى املبنينيادي األساسنينيية النينييت تضنينيم الرتكينينيب النينيذري ،وحنينياالت املنينيادة،
واحملاليل ،والتفاعالت الكيميائية ،ديناميكا احلرارة الكيميائية والكيمياء الكهربائية.

 6125خمترب الكيميا العامة 1 :ساعة معتمدة ( 1عملي)
متطلب سابق  6124كيمياء عامة
يتناول هذا املقرر أساسيات العمل املخفي ،معاجلة األنابيب الزجاجينية ،والنيوزد اجلزيئنيي
كمنينيادة متطنينيايرة ،واالخنفنينيامل يف درجنينية التجمنينيد ،والنينيوزد املكنينيافئ حلنينيامض ،واألكسنينيدة،
واالختنيزال ،وحنيرارة التعنيادل ،والعوامنيل املنينيؤثرة يف سنيرعة التفاعنيل الكيمينيائي ،وقنيانود سنينيرعة
التفاعنينيل الكيمينينيائي ،والتحلينينيل الكهربنينيائي ،والكينينيف عنينين األيوننينيات السنينيالبة واملوجبنينية يف
اجملموعات األربع.

 6131كيميا عضوية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  6124كيمياء عامة
يتننينينينينياول هنينينينينيذا املقنينينينينيرر النينينينينيروابط الكيميائينينينينينية يف املركبنينينينينيات العضنينينينينيوية ،املركبنينينينينيات
اهليدروكربونينينينينية ،تفنينينينياعالت املركبنينينينيات اهليدروكربونينينينينية األليفاتينينينينية هالينينينينيدات األلكينينينينيل،
املركبنينينينيات األروماتينينينينية ،الكحنينينينيوالت واإليثنينينينيرات والفيننينينينيوالت ،وااللدهينينينينيدات والكيتوننينينينيات،
األرامل الكربوكلسية وميتقاتها ،األمينات ،واجلزء العملي.
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 6221كيميا حيوية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  6131كيمياء عضوية
يتننينينينياول هنينينينيذا املقنينينينيرر السنينينينيكريات ،والينينينينيحميات ،واألرنينينينيامل االمينينينينينية والببتينينينينيدات،
والفوت ينات ،واإلنزميات والفيتامينات ،واالستقالب وعملينيات اهلنيدم وانتنياج الطاقنية ،وكيمينياء
األرامل النووية ،واجلزء العملي

 9تخصص تعليم العلوم
تأتي كلية " الرتبية " يف جامعة القدس املفتوحة استجابة وطنية للفلسفة الرتبوية اليت
تتبناها ،وتهدف يف جوهرها إىل تلبية احلاجات الرتبوية الراهنة والتطلعات املستقبلية للمجتمع
الفلسنينيطيري خباصنينية ،واجملتمعنينيات العربينينية بعامنينية ،منينين أجنينيل تطنينيوير العملينينية الرتبوينينية يف هنينيذه
اجملتمعات.
ونظرًا للدور املهم النيذي تقنيوم بنيه العلنيوم والتكنولوجينيا يف جمنياالت املعرفنية املختلفنية،
فإد املناه الدراسية يف مراحل التعليم العام أولتها عناية خاصة على مجيع املستويات.
ويهنينينيدف ختصنينينيص تعلنينينييم العلنينينيوم يف كلينينينية الرتبينينينية بصنينينيورة عامنينينية إىل إعنينينيداد معلمنيني
وتأهيلنينيهم ملبح ني العلنينيوم للقينينيام بتدريسنينيه يف صنينيفوف مرحلنينية التعلنينييم األساسنينيي ،حتنينيى ينينيؤدوا
رسالتهم الرتبوية بصورة فعالة ومنتجة داخل املدرسة وخارجها.

األهداف العامة للتخصص:


تزويد الطالب بقاعدة من املعلومات الثقافية األساسية بهدف توسيع مداركنيه وحفنيزه
على النمو يف جماالت املعرفنية يف غنيري منيادة ختصصنيه ،ويتمثنيل هنيذا اهلنيدف يف دراسنية
املقررات التأسيسية.



إكساب الطالب املهارات والكفايات الرتبوية النظرية والعملينية منهنيا ،النييت تسنياعده
علنينيى القينينيام بعملنينيه علنينيى أمت وجنينيه ،وذلنينيا منينين خنينيالل دراسنينية مقنينيررات تتننينياول اجلواننينيب
الرتبوينينية املختلفنينية ،كعلنينيم النينينفس الرتبنينيوي ،والقينينياس والتقنينيويم ،وطرائنينيق التنينيدريس
والتدريب العامة ،وكيفية استخدام التكنولوجيا الرتبوية يف عملية التعلم والتعليم.



تزويد الطالب باملعرفة الالزمة له يف جمال العلوم الطبيعية والعلوم اليت تسنياعده علنيى
تدريس ختصص تعليم العلوم.



إكساب الطالب الكفايات النظرية والعملية لتدريس العلوم اليت من أهمها:
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