اﻠﻭﺻﻒ
ٌٍسبٔس ػٍ َٛاٌّبدح ٖ  ٚاختظبص ٌزّغ ثٍٓ اٌفٍسٌبء ٚاٌىٍٍّبء  ٚتّتذ فترح ٘ذا اٌتى ٌٓٛحالحخ سٕٛاد ٚاٌذي ٌسّش ٌضبٍِٙب
ثبالٔذِبد فً اٌؼذٌذ ِٓ اٌمطبػبد:اٍتﺭجٍخ ،اٌجٍئخ  ،اٌظٕبػخ اٌىٍٍّبئٍخ  ،طٕبػخ اٌّٛاد اٌغذائٍخ  ،اٌّٛاد  ،اٌجظرٌبد ،
اٌطبلخ  ،وّب ٌّىٓ إػذاد ِبستر وٍٍّبء اٌذي ٌى ْٛتؼٍّمب ٌٍتخظض اٌّختبﺭ خالي تضضٍر شٙبدح اٌٍٍسبٔس
ليضانش في الكيمياء األصاصيﺔ
الهذف
ٌٙذف ٘ذا اٌتخظض إٌى تسٌٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼرفخ اٌضرٚﺭٌخ ألسبسٍبد ػٍُ اٌىٍٍّبء سٛاء ِٓ إٌبصٍخ إٌظرٌخ أ ٚإٌبصٍخ
اٌؼٍٍّخ اٌّخجرٌخ
ٌضًّ ٘ذا اٌتخظض اٌىخٍر ِٓ اٌفرص ٌٍتؼّك فً ػٍُ اٌىٍٍّبء ِٚزبالتٗ صٍج ٌىٌٍ ْٛطبٌت اٌرٌبدح فً تطٌٛر ٔٛاصً
رذٌذح فً ٘ذا اٌّزبي اٌٛاسغ
مجاالﺕ العمل المتاحﺔ بعذ التخرج
إْ اٌخرٌذ اٌضبطً ػٍى دﺭرخ ٌٍسبٔس ربِؼٍخ فً اٌىٍٍّبء سٍى ْٛأِبَ ِزبالد ٚاسؼخ ِٓ فرص اٌؼًّ سٛاء فً اٌمطبع
اٌؼبَ أ ٚاٌخبص ِخً ِخبثر اٌتضبًٌٍ اٌطجٍخ ٚاٌظٍذٌخ ٚأٌضب فً ِزبالد ِؼبٌزخ اٌٍّبٖ ثبإلضبفخ إٌى فرص اٌؼًّ ثّراوس
اٌجضٛث اٌؼٍٍّخ اٌّختٍفخ
التذرج في دراصــــاﺕ العﻠيا
إْ اٌخرٌذ اٌضبطً ػٍى دﺭرخ ٌٍسبٔس ربِؼٍخ فً اٌىٍٍّبء ٌّىٕٗ ِتبثؼخ اٌذﺭاسخ اٌّبستر فً اٌتخظض اٌذي ٌختبﺭٖ صست
اٌشرٚط  ٚاٌّؼبٌٍر اٌّؼّٛي ثٙب
الوﺻﻒ ﻭالتنظيم العام ﻠﺷهاذﺓ
ٌتُ تذﺭٌس فً اٌسٕخ األٌٚى )رذع ِشترن( ِزّٛػخ ِْ اٌّمرﺭاد األسبسٍخ اٌتً تّٕش اٌطبٍة لبػذح ِؼرفٍخ دلٍمخ
فً رٍّغ اٌتخظظبد ِؤٌفخ ِٓ سذاسٍٍٓ) (S1 ٚ S2وً سذاسً ٌتشىً ِٓ ِزّٛػخ ِٓ ٚصذاد اٌتؼٍٍُ  ٚاٌّشىٍخ ً٘
ثذٚﺭ٘ب ِٓ ػذد ِٓ اٌّٛاد اٌتؼٍٍٍّخ ٌ ٚذٌٕب  4أطٕبف ِٓ ٚصذاد اٌتؼٍٍُٚ :صذح اٌتؼٍٍُ األسبسٍخٚ ،صذح اٌخمبفخ اٌؼبِخٚ ،صذح
إٌّٙزً
ح
االوتشبفٚ ،صذح
فً ٔٙبٌخ اٌسٕخ األٌٚىٌ ،تُ تٛرٍٗ اٌطالة ٚفمًب ٌترتٍج ُٙإٌى تخظض وٍٍّبء أ ٚفٍسٌبء
 ً٘ S3 ،S4 ،S5 ،S6سذاسٍبد اٌتخظض ةصٍج ٌُ وٓ ٌٍطالة ايسذاسً األخٍر َ ْ إرراء تذﺭٌت تعليمي ٌتُ تٕفٍذ٘ب
فً ثٍئخ ٍِٕٙخ أ ٚفً ثٍئخ ربِؼٍخ

ايسذاسً األﻭلى ) (S1ليضانش في الكيمياء

ﻭحذاﺕ التذريش
األصاصيﺔ
اٌرٌبضٍبد  / 1اٌتضًٍٍ ٚاٌزجر 1
اٌفٍسٌبء  / 1اٌٍّىبٍٔه
اٌىٍٍّبء  /1ثٍٕخ اٌّبدح

المنهجيﺓ
ع.دٍِ .ىبٍٔه
ع.د .كيمياء 1
ع.د .إػالَ آًٌ 1

الثقافﺔ العامﺔ
إٔزٍٍسٌخ 1

اإلكتشاف
اٌجٍئخ
ايسذاسً الثاني ) (S2ليضانش في الكيمياء

ﻭحذاﺕ التذريش
األصاصيﺔ
اٌرٌبضٍبد  / 2اٌتضًٍٍ ٚاٌزجر 2
اٌفٍسٌبء 2
اٌىٍٍّبء 2

المنهجيﺓ
ع.د .فيزياء 2
ع.د .وٍٍّبء2
ع.د .إػالَ آًٌ 2

الثقافﺔ العامﺔ
إٔزٍٍسٌخ 2

اإلكتشاف
تبﺭٌخ اٌؼٍَٛ

ايسذاسً الثاﻠﺚ ) (S3ليضانش في الكيمياء

ﻭحذاﺕ التذريش
األصاصيﺔ
وٍٍّبء ِؼذٍٔخ
اٌىٍٍّبء اٌؼضٌٛخ 1
اٌرٌبضٍبد اٌتطجٍمٍخ
اال٘تسازاد ٚاألِٛاد ٚاٌجظرٌبد

المنهجيﺓ
ع.د .وٍٍّبء ِؼذٍٔخ
ع.د .وٍٍّبء اٌؼضٌٛخ
ع.د .طرق اٌؼذدٌخ ٚاٌجرِزخ

الثقافﺔ العامﺔ
إٔزٍٍسٌخ 3

اإلكتشاف
تمٍٕبد اٌتضًٍٍ اٌفٍسٌبئٍخ ٚاٌىٍٍّبئٍخ I

ايسذاسً اﻠراﺒﻊ ) (S4ليضانش في الكيمياء

ﻭحذاﺕ التذريش
األصاصيﺔ
اٌذٌٕبٍِىب اٌضراﺭٌخ ٚاٌضروٍخ اٌىٍٍّبئٍخ
اٌىٍٍّبء اٌؼضٌٛخ 2
اٌىٍٍّبء اٌتضٍٍٍٍخ
وٍٍّبء اٌىُ

المنهجيﺓ
ع.د .وٍٍّبء تضٍٍٍٍخ
ع.دٌ .ذٌٕبٍِىب اٌضراﺭٌخ ٚاٌضروٍخ اٌىٍٍّبئٍخ
وٍٍّبء الػضٌٛخ

الثقافﺔ العامﺔ
إٔزٍٍسٌخ 4

اإلكتشاف
تمٍٕبد اٌتضًٍٍ اٌفٍسٌبئٍخ ٚاٌىٍٍّبئٍخ II

ايسذاسً اﻠخامش ) (S5ليضانش في الكيمياء

ﻭحذاﺕ التذريش
ﻭحذﺓ األصاصيﺔ I
اٌىٍٍّبء اٌؼضٌٛخ III
اٌىٍٍّبء اٌتضٍٍٍٍخ II

ﻭحذﺓ األصاصيﺔ II
اٌجٍٛﺭٌبد
وٍٍّبء اٌىُ 2

المنهجيﺓ
ع.د .وٍٍّبء ػضٌٛخ III
ع.د .ثٍٛﺭٌبد

الثقافﺔ العامﺔ
اإلٔزٍٍسٌخ اٌؼٍٍّخ 1

اإلكتشاف
اٌىٍٍّبء اٌؼالرٍخ

ايسذاسً اﻠضادس ) (S6ليضانش في الكيمياء

ﻭحذاﺕ التذريش
ﻭحذﺓ األصاصيﺔ I
اٌذٌٕبٍِىب اٌضراﺭٌخ ٌٍّضبًٌٍ

اٌىٍٍّبء اٌىٙرثبئٍخ

ﻭحذﺓ األصاصيﺔ II
تضف
وٍٍّبء اٌسظٛس ٚاي ز

المنهجيﺓ
ع.د .دٌٕبٍِىب اٌضراﺭٌخ ٌٍّضبًٌٍ
ع.د .وٍٍّبء اٌىٙرثبئٍخ

الثقافﺔ العامﺔ
اإلٔزٍٍسٌخ اٌؼٍٍّخ 2

اإلكتشاف
أخاللٍبد ٚاٌسٍٛن إًٌّٙ

