
 مناهج التكوين بقسم علوم المادة .1

الرٌاضً التقنً أو الرٌاضٌات وقد تساءلتم ٌوما , أنتم هنا ألنكم حتما حائزون على شهادة الباكالورٌا فً العلوم التجرٌبٌة

سٌتسنى للطلبة المسجلٌن فً دورتً التكوٌن لٌسانس فٌزٌاء او كٌمٌاء لمٌدان علوم المادة .   فعله بهذه الشهادةمعما ٌمكنك

توفر . السمو بمستواهم العلمً و المهنً بفضل تكوٌن نظري وتطبٌقً محكم ٌصبحون على إثره ذوي خبرة فً علوم المادة

, إذ ٌمكنكم الضفر بفرص عمل كمراقبً جودة. لكم شهادة اللٌسانس فً تخصصً الفٌزٌاء أو الكٌمٌاء العدٌد من الفرص

الدراسات العلٌا األكثر شٌوعا . باحثٌن أو مطورٌن فً المٌدان الصناعً كما ٌمكنكم كذلك مواصلة تكوٌنكم فً دراسات علٌا

ٌقترح علٌكم قسم علوم المادة أربع . ( سنوات من التكوٌن العالً المتخصص فً الجامعة5+باكالورٌا )هً الماستر 

 :تخصصات ماستر موزعة كالتالً

 ءبالنسبة لمسار التكوين في الفيزيا

 ماستر فٌزٌاء تطبٌقٌة 

 ماستر فٌزٌاء المواد 

 بالنسبة لمسار التكوين في الكيمياء

  ماستر كٌمٌاء عضوٌة 

 ماستر كٌمٌاء غٌر عضوٌة 

 ليساس  فيزياء المواد .2

وٌمكنكم بدأ من السنة الثانٌة اتباع أحد المسارٌن . تعتبر السنة األولى من الدورة التكوٌنٌة جذعا مشتركا لكال التخصصٌن

. فٌزٌاء أو كٌمٌاء حٌث ٌقترح علٌكم تكوٌن مخصص مبنً على معرفة معمقة مختارة بعناٌة لتالئم مع المسار الذي اخترتموه

تختتم دورتك التكوٌنٌة بسنة ثالثة تأهلون على إثرها لولوج سوق العمل أو لمتابعة تكوٌنكم فً دراسات علٌا حاملٌن شهادة 

 .اللٌسانس فً فٌزٌاء المواد

 أهداف التكوين المقترح .2.1

لتم المعارف الكافٌة حول  مع اختتام دورتكم التكوٌنٌة وبحٌازتكم على شهادة اللٌسانس فً فٌزٌاء المواد تكونون قد حصًّ

 ك وفً المٌكانًةالبنٌة الذرٌة والنووٌة للمادة وفً المبادئ األساسٌة للفٌزٌاء اإلحصائٌة، الدٌنامٌكا الحرارٌة، الكهرومغناطٌسً

 :الكمً إضافة إلى المبادئ الرٌاضٌة األساسٌة الالزمة، وسٌمكنكم هذا كله من

 تمٌٌز دور الفٌزٌاء وتطبٌقاتها فً مختلف المجاالت التقنٌة منها والصناعٌة أو االقتصادٌة. 

 فٌزٌائٌة بتطوٌركم لمنهجٌة علمٌة سلٌمة توظفون فٌها معارفكم النظرٌة والعملٌة تإٌجاد حلول عملٌة إلشكاال 

 .فً مختلف مجاالت الفٌزٌاء

 .كما ٌكنكم كذلك مواصلة مساركم التكوٌنً فً دراسات علٌا متخصصة كالماستر مثال

 شروط القبول وقواعد إلنتقال .2.2

 التسجيل في السنة األولى .2.2.1

و كنت من ,تقنً رٌاضً أو رٌاضٌات , علوم تجرٌبٌة:  إن كنت من حاملً شهادة الباكالورٌا  فً أحد هذه التخصصات

وأعلم أخً ان التكوٌن .  فإنك مؤهل للتسجٌل فً السنة األولى لعلوم المادة  الكٌمٌاء و الرٌاضٌات, ذوي المهارات فً الفٌزٌاء

نك من اكتساب قاعدة صلبة ومعارف معمقة فً الفٌزٌاءحالمتعدد المجاالت الذي سٌقتر الرٌاضٌات و , الكٌمٌاء,  علٌك  سٌمك ِّ

نك من الرقً بمستواك فً اللغة اإلنجلٌزي, فً اإلعالم اآللً  . التً تعُّد ركنا أساسٌا فً أي مسار تكوٌنً علمًةكما سٌمك ِّ



 

 التسجيل في السنة الثانية .2.2.2

وتقترح . تنطوي وجوبا الدورة التكوٌنٌة فً لٌسانس فٌزٌاء المواد على تكوٌن متخصص فً المجاالت التً تُعنى بالفٌزٌاء

علٌكم فً هذا التكوٌن سلسلة من المناهج التعلٌمٌة المتالئمة مع اختٌاركم هذا بدأ من السنة الثانٌة التً ٌخضع اإلنتقال لها إلى 

 .جملة من القواعد التً أنشأتها الوصاٌة

 التسجيل في السنت الثالثة .2.2.3

. ٌفضً التسجٌل فً مسار الفٌزٌاء بقسم علوم المادة آلٌا الى تخصص لٌسانس فٌزٌاء المواد, فً الضرف الراهن

نكم مختلف المقاربات البٌداغوجٌة المعتمدة للسنة الثالثة من دورتكم التكوٌنٌة من اكتساب المنهجً  العلمٌة والسمو ةوستمك ِّ

فبفضل التربص الذي سٌمنح لكم بأحد مخابر البحث أو لدى أحد العمالء االقتصادٌٌن من . بقدراتكم لمواجهة الحٌاة العملٌة

من خالل هذا التربص و من خالل حصص األعمال التطبٌقٌة التً .  لكم االحتكاك بعالم الشغلىسٌتسن, ذوي الشركات المنتجة

غٌر ان . ستتلقونها فً دورتكم التكوٌنٌة ستتاح لكم فرصة  فً اكتساب الخبرة فً استعمال أجهزة علمٌة غاٌة فً التطور

 .القبول فً السنة الثالثة ٌخضع لقواعد انشأتها الوصاٌة

 العبور إلى تخصصات أخرى .2.3

 :ٌمكنكم العبور إلى أحد هذه التخصصات

 كٌمٌاء 

 فٌزٌاء الطاقة 

 فٌزٌاء المواد 

 مواد وطاقات متجددة 

 إمكانيات التوظيف المحلية و الوطنية .2.4

 :مع نهاٌة دورتكم التكوٌنٌة، ستمكنكم المؤهالت العلمٌة التً اكتسبتموها من

  (وزارة التربٌة الوطنٌة)شغل منصب فً مٌدان التعلٌم 

  ً(وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ومراكز البحث الغٌر تابعة لهذه الوزارة)ولوج عالم البحث العلم 

 ولوج مخابر البحث و التطوٌر التكنولوجً التابعة للشركات االقتصادٌة 

 اإلمكانٌات متنوعة متعددة . ولوج عالم الشغل لدى الشركات العمومٌة و الخاصة التً تعنى بالمواد وتطبٌقاتها

   (...مٌدان المحروقات, طاقات متجددة)

 البرنامج .2.5

 سنة أولي جذع مشترك .2.5.1

 سنة ثانية تخصص فيزياء .2.5.2

 سنة ثالثة ليسانس فيزياء المواد .2.5.3

 مختصرات .2.5.4

    


