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 العلوم ماجستير لبرنامج الدراسية الخطة

 الكيمياء في
 

 : للبرنامج المقدمة الجهة ــ

 الكيمياء قسم ــ العلوم كلية 

 : العلمية الدرجة ومسمى البرنامج أسم ــ

 الكيمياء"  في العلوم ماجستير برنامج                          : البرنامج اسم  " . 

 الكيمياء في العلوم ماجستير                : العلمية الدرجة مسمى . 

 

 : البرنامج في القبول ــ

يتطلب القبول والدراسة في البرنامج استيفاء جميع شروط الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات 

 ما يلي : العلوم في الكيمياءالسعودية , باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط لقبول الطالب ببرنامج ماجستير 

يشترط للقبول بمرحلة الماجستير حصول الطالب على معدل )جيد جدا( على األقل في مرحلة أن  .1

 .البكالوريوس

على األقل في اختبار  450االنجليزية المكثف في الجامعة أو الحصول على درجة  اللغةاجتياز برنامج  .2

 أو ما يعادلها. TOFELاللغة االنجليزية 
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 : الدراسية الخطة ــ

بالنسبة  وحدة دراسية 30 انهاء عدد( ماجستير العلوم في الكيمياء تخصص) في الماجستير درجة على للحصول

. و يسمح للطالب الملتحقين بهذا البرنامج وحدة دراسية بالنسبة لمسار الدراسة بالمقررات 42 و للمسار البحثي

 اختيار أحد المسارات التالية:

  مسار البحث .1

  مسار المقررات  .2

 

 :  البرنامج مدة

 . األقل على سنتان الدرجة على للحصول المطلوبة المدة
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  ماجستير لطالب دراسية خطة نموذج

 ماجستير العلوم في الكيمياء برنامجل
 

 . الخطة الفصلية للمسار بدون الرسالة

 السنة األولى/الفصل األول

عدد  المقرر اسم رمز المقرر رقم المقرر
 3 متقدمه  اريه حر ا ديناميكي 521كيم  0815521 الوحدات

 3 التحليل الطيفي المتقدم 541كيم  0815541

 3 ميكانيكيات التفاعالت العضوية المتقدمة 551كيم  0815551

 2  مقرر اختياري - -

 11 مجموع الوحدات

 
 السنة األولى/الفصل الثاني

عدد  اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 3 كيمياء غير العضوية متقدمة 531كيم  0815531 الوحدات

 2 طرق البحث في الكيمياء 571كيم  0815571

 3 مقرر اختياري - -

 3 مقرر اختياري - -

 11 مجموع الوحدات

 
 السنة الثانية/الفصل األول

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 3 اختياريمقرر  - -

 3 مقرر اختياري - -

 3 مقرر اختياري - -

 9 مجموع الوحدات

 
 السنة الثانية/الفصل الثاني

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 3 مقرر اختياري - -

 3 مقرر اختياري - -

 2 عملي  مقرر اختياري - -

 8 مجموع الوحدات

 
 تخرج المعتمدة من المقررات يستطيع الطالب تسجيل مشروع المن الساعات  %50بعد إجتياز 

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 3 مشروع تخرج 570كيم  0815570
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 . الخطة الفصلية للمسار المصحوب بالرسالة2

 السنة األولى/الفصل األول

عدد  اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 3 متقدمه  اريه حر ا ديناميكي 521كيم  0815521 الوحدات

 3 التحليل الطيفي المتقدم 541كيم  0815541

 3 ميكانيكيات التفاعالت العضوية المتقدمة 551كيم  0815551

 9 مجموع الوحدات

 
 السنة األولى/الفصل الثاني

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 3 عضويه متقدمهكيمياء غير  531كيم  0815531

 2 طرق البحث في الكيمياء 571كيم  0815571

 3 مقرر أختياري - -

 8 مجموع الوحدات

 

 السنة الثانية/الفصل األول

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 3 مقرر اختياري - -

 2 مقرر أختياري - -

 2 مقرر أختياري - -

 7 مجموع الوحدات

 
 الثانية/الفصل الثانيالسنة 

 
 من الساعات المعتمدة من المقررات يستطيع الطالب تسجيل الرسالة %50بعد إجتياز 

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 6 الرسالة 580كيم  0815580

 
 


