
صفلوا  

  ٚاٌذي ٌسّش ٌضبٍِٙب  ٚ تّتذ فترح ٘ذا اٌتىٌٛٓ حالحخ سٕٛاد اٌفٍسٌبء ٚاٌىٍٍّبء ٌزّغ ثٍٓاختظبص ٚاٌّبدح ٖ ػٍَٛ ٌٍسبٔس

، اٌجٍئخ ، اٌظٕبػخ اٌىٍٍّبئٍخ ، طٕبػخ اٌّٛاد اٌغذائٍخ ، اٌّٛاد ، اٌجظرٌبد ، خٍترجاٍ:فً اٌؼذٌذ ِٓ اٌمطبػبد ثبالٔذِبد

  تؼٍّمب ٌٍتخظض اٌّختبر خالي تضضٍر شٙبدح اٌٍٍسبٔسْ ٌىٛوٍٍّبء اٌذي ِبستر  إػذاد ٌّىٓاٌطبلخ ، وّب

  في الكيمياء األصاصيةليضانش

 الهذف 

ٌٙذف ٘ذا اٌتخظض إٌى تسٌٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼرفخ اٌضرٚرٌخ ألسبسٍبد ػٍُ اٌىٍٍّبء سٛاء ِٓ إٌبصٍخ إٌظرٌخ أٚ إٌبصٍخ 

 اٌؼٍٍّخ اٌّخجرٌخ

ٌضًّ ٘ذا اٌتخظض اٌىخٍر ِٓ اٌفرص ٌٍتؼّك فً ػٍُ اٌىٍٍّبء ِٚزبالتٗ صٍج ٌىْٛ ٌٍطبٌت اٌرٌبدح فً تطٌٛر ٔٛاصً 

 رذٌذح فً ٘ذا اٌّزبي اٌٛاسغ

 مجاالت العمل المتاحة بعذ التخرج

إْ اٌخرٌذ اٌضبطً ػٍى دررخ ٌٍسبٔس ربِؼٍخ فً اٌىٍٍّبء سٍىْٛ أِبَ ِزبالد ٚاسؼخ ِٓ فرص اٌؼًّ سٛاء فً اٌمطبع 

اٌؼبَ أٚ اٌخبص ِخً ِخبثر اٌتضبًٌٍ اٌطجٍخ ٚاٌظٍذٌخ ٚأٌضب فً ِزبالد ِؼبٌزخ اٌٍّبٖ ثبإلضبفخ إٌى فرص اٌؼًّ ثّراوس 

    اٌجضٛث اٌؼٍٍّخ اٌّختٍفخ

 التذرج في دراصــــات العليا

 صست ٖختبرٌإْ اٌخرٌذ اٌضبطً ػٍى دررخ ٌٍسبٔس ربِؼٍخ فً اٌىٍٍّبء ٌّىٕٗ ِتبثؼخ اٌذراسخ اٌّبستر فً اٌتخظض اٌذي 

 اٌشرٚط ٚ اٌّؼبٌٍر اٌّؼّٛي ثٙب

شهاذةلالوصف والتنظيم العام   

ة لبػذح ِؼرفٍخ دلٍمخٍ اٌّمرراد األسبسٍخ اٌتً تّٕش اٌطب ِِْزّٛػخ تذرٌس ٌتُ  فً اٌسٕخ األٌٚى (رذع ِشترن)    

  فً رٍّغ اٌتخظظبد ِؤٌفخ ِٓ سذاسٍٍٓ(S1 ٚ S2) وً سذاسً ٌتشىً ِٓ ِزّٛػخ ِٓ ٚصذاد اٌتؼٍٍُ ٚ اٌّشىٍخ ً٘

 ٚصذح ،اٌؼبِخ ٌخمبفخا ٚصذح ،ٚصذح اٌتؼٍٍُ األسبسٍخ:  أطٕبف ِٓ ٚصذاد اٌتؼ4ٍٍُثذٚر٘ب ِٓ ػذد ِٓ اٌّٛاد اٌتؼٍٍٍّخ ٚ ٌذٌٕب 

ح إٌّٙزً ٚصذح،الوتشبفا    

  تخظض وٍٍّبء أٚ فٍسٌبءفً ٔٙبٌخ اٌسٕخ األٌٚى، ٌتُ تٛرٍٗ اٌطالة ٚفمًب ٌترتٍجُٙ إٌى

S3  ٌتُ تٕفٍذ٘بتعليمي تذرٌت ء إرراْ األخٍر َسذاسًاي ٌٍطالة وٓ ٌُصٍج اٌتخظض ةً٘ سذاسٍبد ، S4 ، S5 ، S6 

   فً ثٍئخ ٍِٕٙخ أٚ فً ثٍئخ ربِؼٍخ



  األولىسذاسًاي (S1)  في الكيمياءليضانش

التذريش وحذات  

 األصاصية
1 ٚاٌزجر اٌتضًٍٍ / 1 اٌرٌبضٍبد  

اٌٍّىبٍٔه / 1اٌفٍسٌبء   

  ثٍٕخ اٌّبدح/1اٌىٍٍّبء 

ةالمنهجي  

ٍِىبٍٔه. د.ع  

1  كيمياء.د.ع  

1إػالَ آًٌ . د.ع  

العامة لثقافةا  

1 إٔزٍٍسٌخ  

إلكتشافا  

 اٌجٍئخ

الثاني سذاسًاي (S2) ليضانش في الكيمياء  

التذريش وحذات  

 األصاصية
2اٌتضًٍٍ ٚاٌزجر  / 2اٌرٌبضٍبد   

2اٌفٍسٌبء   

2اٌىٍٍّبء   

ةالمنهجي  

2 فيزياء .د.ع  

2وٍٍّبء .د.ع    

2إػالَ آًٌ . د.ع  

العامة لثقافةا  

2 إٔزٍٍسٌخ  

إلكتشافا  

اٌؼٍَٛ تبرٌخ  



لثالثا سذاسًاي (S3) ليضانش في الكيمياء  

التذريش وحذات  

 األصاصية
 وٍٍّبء ِؼذٍٔخ

1اٌىٍٍّبء اٌؼضٌٛخ   

 اٌرٌبضٍبد اٌتطجٍمٍخ

 اال٘تسازاد ٚاألِٛاد ٚاٌجظرٌبد

ةالمنهجي  

  ِؼذٍٔخ وٍٍّبء .د.ع

اٌؼضٌٛخ وٍٍّبء .د.ع  

ٚاٌجرِزخ اٌؼذدٌخ طرق. د.ع  

العامة لثقافةا  

3 إٔزٍٍسٌخ  

إلكتشافا  

  Iٚاٌىٍٍّبئٍخ اٌفٍسٌبئٍخ  اٌتضًٍٍ تمٍٕبد

 

عبالرا (S4) ليضانش في الكيمياء سذاسًاي   

التذريش وحذات  

 األصاصية
 اٌذٌٕبٍِىب اٌضرارٌخ ٚاٌضروٍخ اٌىٍٍّبئٍخ

2اٌىٍٍّبء اٌؼضٌٛخ   

 اٌىٍٍّبء اٌتضٍٍٍٍخ

 وٍٍّبء اٌىُ

ةالمنهجي  

تضٍٍٍٍخ وٍٍّبء  .د.ع  

ٌذٌٕبٍِىب اٌضرارٌخ ٚاٌضروٍخ اٌىٍٍّبئٍخ .د.ع  

 وٍٍّبء الػضٌٛخ



العامة لثقافةا  

4 إٔزٍٍسٌخ  

إلكتشافا  

I Iٚاٌىٍٍّبئٍخ اٌفٍسٌبئٍخ  اٌتضًٍٍ تمٍٕبد  

  

مشاخلا (S5) ليضانش في الكيمياء سذاسًاي   

التذريش وحذات  

I األصاصيةوحذة   
   IIIاٌؼضٌٛخ اٌىٍٍّبء

IIاٌىٍٍّبء اٌتضٍٍٍٍخ    

II األصاصيةوحذة  

 اٌجٍٛرٌبد

2وٍٍّبء اٌىُ   

ةالمنهجي  

  IIIػضٌٛخ  وٍٍّبء.د.ع

ثٍٛرٌبد. د.ع  

العامة لثقافةا  

1 اٌؼٍٍّخ اإلٔزٍٍسٌخ  

إلكتشافا  

اٌؼالرٍخ اٌىٍٍّبء  

 

  

دساضلا (S6) ليضانش في الكيمياء سذاسًاي   

التذريش وحذات  

I األصاصيةوحذة   
ٌٍّضبًٌٍ اٌضرارٌخ اٌذٌٕبٍِىب  



اٌىٙرثبئٍخ اٌىٍٍّبء  

II األصاصيةوحذة  

زتضفيٚا سٛاٌسظ وٍٍّبء  

ةالمنهجي  

ٌٍّضبًٌٍ اٌضرارٌخ  دٌٕبٍِىب.د.ع  

اٌىٙرثبئٍخ  وٍٍّبء.د.ع  

العامة لثقافةا  

2 اٌؼٍٍّخ اإلٔزٍٍسٌخ  

إلكتشافا  

إًٌّٙ ٚاٌسٍٛن أخاللٍبد  

 


