
البيداغوجى التأطير
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التدرج التكوين فيما بعد

الماستر
.الكيمياء المواد -:تخصص  

.كيمياء صيدالنية -             
دكتوراه

 ينالمتحصلتسجيل مفتوح لجميع الطلبة -
.على الماجستير

.  ترالماستسجيل على أساس المسابقة لطلبة -

مزاولة الدراسة بالقسم

.)واحدة سنة( المادة علوم : ميدان فى الدراسة و التسجيل1.

.)واحدة ةسن( الثانية السنة في الكيمياء شعبة في التخصص2.

  أو صيدالنية كيمياء ليسانس ثالثة سنة الدراسة مواصلة3.

   .)واحدة سنة( تحليلية

.)سنتين(   الماستر فى والدراسة التسجيل4.

.)سنوات ثالث( الدكتوراه فى والدراسة التسجيل5.

المخابـر 

: بيداغوجيةالمخابر ال

  .الكيمياء التحليلية1.

  .الكيمياء العضوية2.

.الكيمياء الطيفية3.

.الكيمياء النظرية4.

  :ابر البحث مخـ

           .الجزيئية و البيئةكيمياء ال1.

  .التطبيقيةالكيمياء 2.

 

مجاالت العمل

التكوين فيما بعد التدرج

الماستر
فيزياء المواد -: تخصص  

و الطاقات  الطاقويةالفيزياء  -               
.المتجددة 

دكتوراه
لى ع المتحصلينتسجيل مفتوح لجميع الطلبة 

.الماجستير
  الماسترتسجيل على أساس المسابقة لطلبة 

البيداغوجى التأطير

العالىأستاذ التعليم  11 
أصنف  محاضر تاذأس 09 
بمحاضر صنف أستاذ  17 
أ صنف مساعد أستاذ 18 
ب صنف  ذ مساعدتاأس 03 

مزاولة الدراسة بالقسم

نة س( علوم المادة : التسجيل و الدراسة فى ميدان 1.

).واحدة

سنة (انية الثالتخصص في شعبة الفيزياء في السنة 2.

  ).واحدة

لمواد مواصلة الدراسة سنة ثالثة ليسانس فيزياء ا3.

).  سنة واحدة( نظرية أو فيزياء

).سنتين(التسجيل والدراسة فى الماستر   4.

).ثالث سنوات(الدكتوراه  فىالتسجيل والدراسة  5.

المخابـر 

: بيداغوجيةالمخابر ال

فيزياء المواد . 6 الكهرباء                           1.

المكثفة

اإلعالم اآللي .7                           الميكانيك2.

و  اإلهتزازات .8 اإللكترونيك                        3.

األمواج و الضوء

الكهروحرارية .9   فيزياء المواد                    4.

و  المطيافية .10  الشرائح الرقيقة                  5.

الفيزياء النووية

:  ابر البحث مخـ

م بالتعاون مع قس(و المواد المعدنية  النواقلأنصاف 1.

).الهندسة الكهربائية

.النانومتريةو المواد  الفوتونيةالفيزياء 2.

.فيزياء الشرائح الرقيقة و تطبيقاتها3.

القطاع الصناعي،•
م العالي،التعلي والتعليم في قطاع التربية •
....المخابر، •
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علوم المادة : ميدان التكويـن

السنة أولى 
تكوين أساسي  مشترك سداسيين 

السنة ثانية 
تكوين توجيهي  سداسيين 

سنوات  3

سداسيات 6

رصيد 180

سنتين 
سداسيات  4

رصيد 120

دكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراهسنوات  3

طاقوية و فيزياءتخصص   تخصص فيزياء المواد
الطاقات المتجددة

  الموادتخصص كيمياء  نيةتخصص كيمياء صيدال

تخصص كيمياء تحليلية  تخصص كيمياء صيدالنية ةأساسي تخصص فيزياء  المواد فيزياء تخصص

تكوين متخصص سداسيينالسنة الثالثةتكوين متخصص سداسيينالسنة الثالثة

الكيمياءشعبة  شعبة الفيزياء


