
  

 ءايميكلا يف ريتسجاملا
M. Sc. In Chemistry  

 ةيزيلجنإلا ةغللا ريتسجام

 ةيسارد لوصف 4 ءايميك

 ةلاسرو ةيسارد تاررقم
 ةيملع

 ماظتنإ

 ةينورتكلا / ةيلصف تابلاط - بالط

 لاير  52000

 ةيقيبطتلا مولعلا



	:يلي اميف جمانربلا اذه فادها صخلتت
 ةفلتخملا ءايميكلا تاــصــصخت يف ةيملعلا تاءافكلا عيجــشت .1

 ةفاك ميدقتب بـسانم وج يف يملعلا طاـشنلا ةـسرامم ىلع
	.يملاعلا بكرلا ةرياسم نم اونكمتي ىتح تاناكمإلا
 ءاـيميكلا تالاـجم يف ةــــصــــصختملا ةـيملعلا تاءاـفكلا دادـعإ .2

 ةيثحبلا تاربخلا باـستكال بيردتلاو ثحبلا صرف ةحاتإب كلذو
	.ةيميداكألاو ةيقيبطتلا
 ةكلمملا ةـضهنو ريخل ةيثحبلا ةبلطلا تاردقو تاراهم ريوطت .3

	.ةيدوعسلا ةيبرعلا
 يف سويرولاــكبلا ةــجرد ةــلمح نم نيزيمتملا بالطلا نيكمت .4

	.ةكلمملا لخاد ايلعلا مهتاسارد ةلصاوم نم ءايميكلا
 يف ةفلتخملا ةيعانـــصلا تاعاطقلا ةقث زيزعت يف ةكراـــشملا .5

 تاــــســــسؤملا يف اـيلعلا تاــــساردـلا ةـبلط تاردـقو تاءاـفك
	.ةيدوعسلا ةيميلعتلا
 تالكــــشملا ةــهجاومل ةــينادــيملا تاـــــساردــلاــب ماــمتهالا .6

	.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةيميلعتلاو ةيداصتقالا
 ةـثيدـحلا ثـحبلا قرط ىلع يئاـيميكلا ثـحاـبلا بـيردـتو ميلعت .7

 .هلاجم يف ملاعلا ءاملع عم لعافتلاو ةيتامولعملاو
 
 
 
 
 

 صصخت يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لوصحلا •
	.ديج نع لقي ال ريدقتب ءايميكلا

	
	

 

 عوبسألا مايأ لالخ ةيئاسملا ةرتفلا
 

 ـه١٤٤٢

 ثـيح ، هـتاـجرخم قيقحتل علطتلا لالخ نم جماـنربلا ةـيمهأ زربتو حــــضتت
 ثـحاـبلا ةردـق ةـيمنت ىلع يملعلا هـجهنم ةـعيبطب جماـنربلا دـعاــــسي
 هباــسكاو ديدــسلا ريكفتلا يف يملعلا بولــسألا فيظوت ىلع يئايميكلا
 ةـمهاــــسملل ةـثيدـحلا ةـيملعلا ثاـحبألاو تاـمولعملا قيبطت ىلع ةردـقلا
 امك .عمتجملا ةمدخل هب ةطيحملا تالكـشملا لحو يعانـصلا ريوطتلا يف
 ةـعونتملا تاراـهملا نم دـيدـعلا جماـنربلا اذـه يف يئاـيميكلا بــــستكي
 ةــعرــــسلاو ةــيـمـلـعـلا ةــناــمألاو ةــيـقادـــــصمـلا لــثـم ةــيرـهوـجـلا تازـيـمـلاو
 نــــسح ىلع يئاـيميكلا جماـنربلا دـعاــــسي اـمك .ةـقدـلاو ةـيعوــــضوملاو
 ثـحاـبلا ةردـق ةـيمنتو تاودألاو تادـعملاو داوملاو ةزهجألا مادـختــــسا
 طبــض يف ةمهاــسملاو ،ربتخملا يف ةديدج ةيملع ةبرجت ميمــصت ىلع
 دـئاوف نمو .ةـيــــساـيقلا هـتاـفــــصاومو يعاـنــــصلا جتنملا ةدوج ريوطتو
 رادـصا ىلع ةردقلاو ثيرتلاو يملعلا حتفتلا ةدايز اـضيا هفادهأو جمانربلا
 دــس ىلع جمانربلا دعاــسيو .ةيملع ســسأ ىلع ميلــسلا يملعلا رارقلا
 نيبردم نييدوعــــس نييئايميك نم ةمئادلا يدوعــــسلا قوــــسلا تاجايتحا
 ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رامثتــسالل ةرمتــسملا ةكرحلل ارظن نيلهؤمو
 مهأ نمو .لاـجملا اذـه يف ةـيلاـع ةـجردـب نيبردـملاو نيلهؤملا ةردـنو
		:نيلهؤمو نيبردم نييئايميك يلا جاتحت يتلا تالاجملا
	.ةيئايميكورتبلا تاعانصلا	أ
	.ميلعتلا ةرازو يف لمعلا	ب
	.ةحصلا ةرازو يف ةيبطلا ليلاحتلا تاربتخم	ت
	.ةيقيبطتلاو ةيثحبلا زكارملا يف لمعلا	ث
	.لدعلا ةرازول ةعباتلا تاربتخملاو ةيئانجلا لماعملا مسق	ج
 لـيلحت تادـحو :لـثم اـهتاــــســــسؤمو ةـعارزلا ةرازو يف لـمعلا	ح
	.ةيذغألا ليلحت تاربتخمو ةدمسألاو تايوايميكلاو تاديبملا

	.يئيبلا ثولتلا نم دحلاو هايملا ةيقنت	خ
 .ةيودألل ةجتنملا تاكرشلا تاربتخم يف لمعلا	د

 سفانتلا ىلع نيرداق ةلودلاو عمتجملا نوكي ىتحو ،ةدرطضملا ةيملعلا تاروطتلا ةبكاومل كلذو .ةفلتخملا تاسسؤملاو ةيعانصلا تاعاطقلا يف لمعلا قوس تابلطتم عم اهتاجرخمو اهتاصصخت ةفاكب ةيساردلا جماربلا طبر ىلع لمعلا بلطتي يملعلا ثحبلل يقيبطتلاو يميداكألا نيلاجملا يف ريبكلا روطتلا نا
 ططخ هيــضتقت يذلا روطتلاو ومنلا تابلطتمل ةباجتــساو ددــصلا اذه يفو .عمتجم يا يف ثحبلاو ةمادتــسملا ةيمنتلا ططخب ريبك لكــشب طبترت ايلعلا تاــساردلا جمارب ناف ةيعوــضوملاو ةميلــسلا تامولعملا رفاوتو ،ةيملعلاو ةيداملا تايناكمالاو تاربخلا رفاوت بلطتت ةيمنتلا ططخ نأ ثيحو .ةيملاعلا قوــسلا يف
 فادهألاو ططخلا نم جماربلا كلتل نوكيل كلذو .ةلاــسرلاو تاررقملاب ريتــسجاملا جمانربل ةديدج ةيــسارد ططخ عــضو لالخ نم مــسقلاب ايلعلا تاــساردلا جمارب ريوطت ىلع لمعلا يلا ةيقيبطتلا مولعلا ةيلكب ءايميكلا مــسق هجتا 2030 ةكلمملا ةيؤر عم اقفاوتو ،ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهدهــشت يتلا ةيمنتلا
 ريوطت لاجم يف هب طونملا رودلا ةيمهأب ةيقيبطتلا مولعلا ةيلكب ءايميكلا مــسق ناميا نم عبني كلذ لك .ةكلمملاب ةمادتــسملا ةيمنتلا ططخ ذيفنت ضرتعت يتلا تالكــشملل ةبــسانملا لولحلا حارتقا يف ةمهاــسملاو ،ةيقيبطتلاو ةيملعلا يحاونلا نم يدوعــسلا عمتجملا ءارثإل ةلهؤمو ةرداق اهلعجي ام طورــشلاو
 .يملاعلا وا يميلقالا وا يلحملا يوتسملا ىلع كلذ ناك ءاوس ةيميداكألا اهجمارب يف ةيدوعسلا تاعماجلا هدهشت يذلا روطتلا بكاوتل ايلعلا تاساردلا جمارب


