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 . تخصص العلوم4
 م املقصو  :خمرج ت التدلأ اًل: 

رجةات  علةوم( حتقيةق ط  صةص )ال ختامج( يتوقع من الطالةب بعةد انتهائةه مةن متطلبةات) برنة      

 :التعلم املقصودة التالية

 املعرفة والفهم 

   فاهيم وأهمهاعة من املموجمليتحقق هذا املستوى من خالل اإلملام واالستيعاب 

 .والكيميائية والفيزيائية البيولوجية املفاهيم  .1

 .املختلفة للعلوم اجملاالت يف بحثيةال املهارات .2

 ة.ملختلفجملاالت العلوم ا األساسيةالتطبيقات العملية  .3

 ينها.بة فيما كامليوالت ساسية يف طتلف جماالت العلوماألاملعرفة  .4

 .دور العلوم املختلفة يف تطوير البيئة احمليطة .5

 املهارات الذهنية )اإلدراكية( 

 امة.ة املشكالت الع مواجهيفأداة وًا يف التفكري، املنهجية العلمية أسلوب إتباع .1

 خرى.الرتابط بني ختصص العلوم والعلوم األاستكشاف  .2

 لبيئة.غذاء وتلوث الاومثل الطاقة  إدراك مكانة ختصص العلوم يف حل مشكالت العصر، .3

 املهارات العملية أو املهنية  

األحيةةةاء  علةةةم أساسةةةيات سةةةةلدرا مةةةةالالة التجةةةارب إجةةةراء يف العلميةةةة األجهةةةزة اسةةةتخدام .1

 والكيمياء والفيزياء.

 المة البيئة.احملافظة على سلصحيح والشكل التعامل السليم مع مواد البيئة واستغالهلا با .2

 صات.التخص التجارب العملية الالةمة ملختلف وإدارةتنفيذ  .3

 املهارات املنقولة/ العامة 

 توظيف التفكري العلمي يف حل املشكالت .1

 الظروف الصعبة.يف ظل العمل  .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 ريلتعبوا وحتليلها املعلومات اكتساب مهارات على الرتكيز .1

   احلديثة.  ل

 ل.االتصا  عمليةيفوتوظيف التقنيات احلديثة  األفكار التعبري عن .2

 لكرتوني.مج والتعلم االيم املدالتعلالتعامل مع أمنا  التعليم والتعلم املختلفة ك .3

 يًا.التواصل بفاعلية عرب االنرتنت شفويًا أو كتاب .4

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 املهنية األعمالتبين اجتاهات اجيابية ءو  .1

 العمل بأخالقياتلتزام اال .2

 تهم.وفقا للفهم الواعي ملعتقدا اآلخرين أراءتقبل  .3

 الد ل:  ث نيً : سوق

 يفني للعمةةل  تأهيةةل اخلةةرجييفسةةاعدة م وامليتطلةةع قسةةم العلةةوم إىل االرتقةةاء مبسةةتوى التعلةةي

 اجملاالت التالية 

 خلاص.ع العام واالقطا يفعليم تأهيل اخلرجيني للعمل يف جماالت الرتبية والت .1

 العمل يف املختربات العلمية والطبية  .2

 .ملختلفةيات االعمل يف الشركات املتخصصة يف األجهزة والتقن .3

 تورا  ملاجستري والدكاى درجة ول علملواصلة الدراسات العليا للحص تأهيل اخلرجيني .4

 ف اجملاالتيف طتلاسوبية نظمة احلواأل ستخدام التكنولوجيا احلديثةتأهيل اخلرجيني ال .5
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 :فراي –الدلوم /رئيسي ختصص  ث لثً : متطلب ت
 

 ، علةةةىفرعةةةي-ي /رئيسةةة العلةةةوم ختصةةةص للحصةةةول علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس يف

 ا يأتي ( ساعة معتمدة موةعة كم132الطالب ان يتم بنجال )

 :/ التخصص الرئيسي  . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك66تتكون هذ  املقررات من )

 :دة مبينة في الجدول اآلتي( ساعة معتم66: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .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 (2مة عملية )فيزياء عا 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

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  متطلبات التخصص الفرعي

 132 اجملموع
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 هندسة احدا ية 1201

 1126 - 3 3 الضوء الفيزيائي 1220

 1126 - 3 3 فيزياء حديثة 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
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 :ات التخصص الفرعيمقرر. 2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي 

 

 الفرعي املسموح التخصص الرئيسي

 العلوم

 رياضيات

 أنظمة املعلومات احلاسوبية

 تقنيات الويب

 الرتبية

 يةاللغة االجنليز

 أمن املعلومات

 اللغة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


