 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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 oإكسنينياب الطالنينيب العملينينيات العلمينينية األساسنينيية ومهنينيارات االستقصنينياء والبحني منينين
خالل إجراء التجارب املخفية ،والقيام بالنياطات العملية املختلفة األخرف.
 oاكتياف النماذج عن طرينيق اسنيتخدام العنيدد الكنيايف منين األمثلنية للتوصنيل
إىل بعض التعميمات ،ومن إثبات صحتها.
 oإتقاد التدريبات واملهارات الالزمة الستخدام املعرفة العلمية والرياضية.
 oاالنتقال من العام إىل اخلاص ،ومن اخلاص إىل العام.
 oإدراك مدف الرتابط والتكامل ب جماالت العلوم الطبيعية املختلفة يف البيئة.

مقررات تخصص تعليم العلوم:
للحصول على درجة البكالوريوس يف الرتبية  /ختصص تعليم العلوم ،على الطالب أد يتم
بنجاي ( )132ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )29ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )69ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقررات التخصصية :تتكود املقررات التخصصية لتخصص تعليم العلوم من ( ) 69سنياعة
معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات األةبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

 1113مبادي اإلحصاء

3

3

-

-

 3114تغذية اإلنساد

3

3

-

-

 3211الصحة العامة وراية البيئة

2

2

-

-

 5161تفاضل وتكامل ()1

3

3

-

-

 5162هندسة احداثية

3

3

-

-

 5171فيزياء عامة ()1

3

3

-

-

 5172فيزياء عامة ()2

3

3

-

5171

 5178فيزياء عامة عملية ()1

1

-

1

 5171أو متزامن
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات األةبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

 5179فيزياء عامة عملية ()2

1

-

1

 5172أو متزامن

 5181كيمياء عامة ()1

3

3

-

-

 5182كيمياء عامة ()2

3

3

-

5181

 5183كيمياء عامة عملية

2

1

2

5181

 5185جيولوجيا عامة

3

3

-

-

 5191علوم حياتية عامة ()1

3

2

1

-

 5191علوم حياتية عامة ()2

3

2

1

5191

 5261تفاضل وتكامل ()2

3

3

-

5161

 5273الضوء الفيزيائي

3

3

-

5172

 5274فيزياء حديثة

3

3

-

5172

 5291جمموعات الكائنات احلية

3

2

1

5191

3

2

1

5291

 5491علم البيئة والعالقات احليوية

3

3

-

5291

 5499ميروع التخرج

3

1

2

 6131كيمياء عضوية

3

2

1

5182

 6221كيمياء حيوية

3

2

1

6131

3

2

1

5182

69

56

13

5291

اليكل والرتكيب
للكائنات احلية /حيواد

 6222كيمياء

ليلية

اجملموع
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 1214إنهاء
املستوف الثال

توصيف المقررات التخصصية لتخصص تعليم العلوم
 1113مبا ئ اإلحصا  3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البح ني
واالستقصاء ،ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية و املنحنى السوي .كما يعاجل موضنيوع
االرتباط و االحندار بصورة مبسطة.

 3114تغذية اإلنسار 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضنينيح 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)
يتننينياول 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.

 5161تفاضل وتكامل ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يوضح هنيذا املقني رر النهاينيات واالتصنيال ،واالشنيتقاق ،االقرتاننيات اجلفينية ،وغنيري اجلفينية،
تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية ،تطبيقات االشتقاق ،نظرية لوبيتال ،التكامل ،تكامنيل
االقرتانات اجلفية وغري اجلفية ،تطبيقات التكامل.

 5162هندسة إحداثية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا امل قرر املستوف الديكارتي ،االنسحاب والنيدوراد ،اخلنيط املسنيتقيم ،النيدائرة،
القطوع املخروطية ،املعادلة العامة من الدرجة الثانية مبتغريين ،اإلحداثيات القطبية ،املعادالت
الوسيطة ،املتجهات يف املستوف ،الفضاء الديكارتي ،الكرة ،السطوي االسطوانية ،السطوي
الرتبيعينينية ،اإلحنينيد اثيات االسنينيطوانية والكروينينية ،املتجهنينيات يف الفضنينياء ،املسنينيتقيم يف الفضنينياء،
املستوف يف الفضاء ،املنحنيات يف الفضاء.
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 5171فيزيا عامة ( 3 :)1ساعات معتمدة( 3نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر القينينياس ووحداتنينيه يف الفيزينينياء ،املتجهنينيات ،علنينيم احلركنينية ،ديناميكنينيا
اجلسنينييمات ،الينينيغل والطاقنينية والقنينيدرة ،النينيزخم اخلطنينيي والتصنينيادمات ،احلركنينية الدورانينينية،
اجلاذبية ،ميكانيكا املوائع ،احلرارة.

 5172فيزيا عامة ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5171فيزياء عامة ()1
يوضح هذا املقرر القوة الكهربائية ،اجملنيال الكهربنيائي ،اجلهنيد الكهربنيائي ،املواسنيعة
الكهربائينينية و املنينيواد العازلنينية ،ودارات التينينيار املسنينيتمر ،القنينيوة الدافعنينية الكهربائينينية و النينيدارات
الكهربائية ،اجملنيال املغناطيسي،مصنيادر اجملنياالت املغناطيسنيية ،احلني الكهرومغناطيسنيي،
الضوء اهلندسي ،الضوء الفيزيائي.

 5178فيزيا عامة عملية ( 1 :)1ساعة معتمدة ( 1عملي)
متطلب سابق  5171فيزياء عامة ( )1أو متزامن
يتناول هذا املقرر مجع املتجهات وتوازد القوف ،حركات األجسام يف بعد واحد ،حركنية
املقذوفات ،قانود نيوتن الثنياني ،قنيوف االحتكنياك ،حفنيظ النيزخم اخلطنيي ،احلركنية الدائرينية
العمودينينينية ،العنينينيزوم يف احلركنينينية الدورانينينينية ،اللزوجنينينية ،احلنينينيرارة النوعينينينية ،مبنينينيدأ أرمخينينينيدس،
تطبيقات على معادلة برينولي.

 5179فيزيا عامة عملية ( 1 :)2ساعة معتمدة ( 1عملي)
متطلب سابق  5172فيزياء عامة ( )2أو متزامن
يوضح هذا املقرر اجملال الكهربائي ،الطالء الكهربائي واليحنة على األيوننيات ،قنيانود
أوم ،قنطرة ويتسود ،جمزي اجلهد ،قانود كريشوف ،مكنيافئ جنيول احلنيراري ،قينياس سنيعة
جمهولنينية ،اجملنينيال املغناطيسنينيي األرضنينيي ،املينينيزاد التينينياري ،قنينيانود سنينينيل ،العدسنينيات الضنينيوئية
الرقيقة.

 5181كيميا عامة ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر الرتكيب الذري ،الروابط الكيميائية وأشكال اجلزيئنيات ،املعنيادالت
املوزونة واحلسابات الكيميائية للمادة والطاقة ،حاالت املادة.
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 5182كيميا عامة ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5181كيمياء عامة ()1
يوضنينينينيح هنينينينيذا املقنينينينيرر احملالينينينينيل ،التفنينينينياعالت يف احمللنينينينيول املنينينينيائي ،حركيّنينينينية التفنينينينياعالت
الكيميائية ،ديناميكا احلرارة الكيميائية ،الكيمياء الكهربائية.

 5183كيميا عامة عملية 2 :ساعة معتمدة ( 2عملي)
متطلب سابق  5181كيمياء عامة ()1
يتناول هذا املقرر التعرف على األدوات املخفينية واملنيواد الكيميائينية والتعامنيل معهنيا بأمنياد
وإجنينيراء تفنينياعالت بسنينييطة تنينيب النينيتغريات الكيميائينينية ،إجنينيراء جتنينيارب وصنينيفية وكمينينية تنينيرتبط
باملواضنينينييع النينينيواردة يف الكيمينينينياء العامنينينية مثنينينيل :االتنينينيزاد ،سنينينيرعة التفاعنينينيل ،اخلالينينينيا اجللفانينينينية
( الفولتيه ) ،املعايرة ،الذائبية ،اخلواص اجلمعية للمحاليل ،حرارة التفاعل.

 5185ليولوليا عامة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى تنينينياريخ األرمل اجليولنينيوجي ،البلنينيورات واملعنينيادد وثنينينيروات األرمل
املعدنية ،الصخور ،مظاهر األرمل الرئيسية ،العمليات اخلارجية ،املياه والدورة املائية.

 5191علوم حياتية عامة ( 3 :)1ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر كيمينينياء اخللينينية ،وعضنينييات اخللينينية ووظائفهنينيا ،واملورثنينيات ،وتكنينياثر
الكائنات احلية وتيكلها ،والتمثيني ل 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.
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 5261تفاضل وتكامل ( 3 :)2ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5161تفاضل وتكامل ()1
يوضنينيح هنينيذا املقنينيرر طنينيرق التكامنينيل ،التكامنينيل املعتنينيل ،تطبيقنينيات علنينيى التكامنينيل تتضنينيمن
اإلحنينيداثيات القطبينينية ،املتتالينينيات واملتسلسنينيالت الالنهائينينية ،نظرينينية تنينيايلور ،نظرينينية منينياكلورين
متسلسلة القوف ،االقرتانات بأكثر من متغري ،االشتقاق اجلزئي ،التكامل الثنائي والتكامل
الثالثي ،تطبيقات على التكامل املتعدد

 5273الضو الفيزيائي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5172فيزياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر الضوء اهلندسي ،التداخل ،حيود الظل ،االستقطاب ،أساسيات الليزر.

 5274فيزيا حديثة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5172فيزياء عامة ()2
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر البنينينية الذرينينية للمنينيادة ،الطبيعنينية اجلسنينيمية لالشنينيعاع ،األطينينياف الذرينينية،
الطبيعة املوجبة للمادة ،امليكانيكا املوجبة للجسيمات ،البنية النووية والنياط االشعاعي.

 5291جمموعات الكائنات احلية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5191علوم حياتية عامة ()2
يوضح هذا املقرر التصنيف ،الفريوسنيات ،مملكنية بنيدائيات الننيوف ،مملكنية الفطرينيات،
اململكة النباتية ،العالقات ب الكائننيات احلينية ،أهمينية الكائننيات احلينية لإلنسنياد ،واجلنيزء
العلمي.

 5291الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوار 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5291جمموعات الكائنات احلية
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
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الديداد احللقية ،شعبة مفصليات األرجل ،شنيعبة شنيوكيات اجللنيد ،شنيعبة احلبلينيات ،واجلنيزء
العملي.

 5491علم البيئة والع قات احليوية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5291اليكل والرتكيب للكائنات احلية  /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.

 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.

 6131كيميا عضوية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5182كيمياء عامة ()2
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 ا لسنينينينيكريات ،والينينينينيحميات ،واألرنينينينيامل االمينينينينينية والببتينينينينيدات،
والفوتينات ،واإلنزميات والفيتامينات ،واالستقالب وعملينيات اهلنيدم وانتنياج الطاقنية ،وكيمينياء
األرامل النووية ،واجلزء العملي.

 6222كيميا حتليلية 3 :ساعات معتمدة ( 2نظ ي 1 ،عملي)
متطلب سابق  5182كيمياء عامة ()2
يو ضح هذا املقرر األخطنياء والتعامنيل االحصنيائي منيع النتنيائ التحليلينية ،طنيرق التحلينيل
الكمي الوزنية ،اتزاد األرامل والقواعد ،معايرات تكود املركبات املعقدة ،اتزاد األمالي
شحيحة النيذوباد يف واليلنيها ،مقدمنية يف التحلينيل الطيفنيي والتحلينيل الكرومنياتوغريف ،خمتنيف
الكيمياء التحليلية ،واجلزء العملي.
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