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 انشٓاداخ انًًُٕحح ٔذٕصٍف انخشٌجٍٍ

 

 ًٌُح لغى انكًٍٍاء انشٓاداخ انعهًٍح انًعرشف تٓا ًْٔ:

 أٔال": انثكانٕسٌٕط:

, عغاخ انرعهًٍٍح تكافح فشٔعٓاانًؤفً ٔااليرٍاصاخ ٔانعًم تكافح انحمٕق لغى انكًٍٍاء ٌرًرعٌٕ  خشٌجًجًٍع اٌ 

يٍ ذطٌٕش نهًٓاساخ  طثٍك يا ذعهًِٕ اثُاء انًشاحم انذساعٍح االستعححٍث أثثد انخشٌجٌٕ جذاسذٓى يٍ خالل ذ

ذعًم عهى تُاء ٔذصة فً تُاء اجٍال جذٌذج  ٔكزنكفً انًذاسط انرعهًٍٍح انرً ذخذو انًجرًع  انرذسٌغٍح ٔانثحثٍح 

  ذطٕس انثهذ.

 لغى انكًٍٍاء كانرانً: ٌٕصف خشٌج

أَّ انخشٌج انزي آَى دساعرّ االكادًٌٍح ٔانعهًٍح انرطثٍمٍح فً لغى انكًٍٍاء , ٔحصم عهى شٓادج انثكانٕسٌٕط 

فً عهٕو انكًٍٍاء, حٍث خالل فرشج دساعرّ ٌكرغة لاعذج لٌٕح ذغاعذِ عهى يًاسعح انًٍٓ راخ انعاللح 

جال ً ذغاْى فً اشغال انٕظائف ٔانًشاكض انعهًٍح فً يتانرخصصاخ انذلٍمح ٔانًرماستح ٔفً يجاالخ يخرهفح, ٔانر

 يفٕٓؤذًًُ صّ كعهٕو ذطثٍمٍح , ٔكزنك دساعح يٕاد اَغاٍَح كحمٕق االَغاٌ ٔاعظ انرشتٍح ٔانرً ذطٕس ذخص

تاالضافح انى يادذً انهغح االَكهٍضٌح ٔانحاعثاخ ٔانرً ,ٔكزنك طشٌمح انرعايم االَغاًَ يع انطهثح  انرذسٌظٔاعهٕب 

ذجعم يُّ سكٍضج ٌرغُذ عهٍّ انًجرًع فً تُاء  ٔتانرانًذطٕس يٍ يٓاسج انخشٌج فً اعرخذاو انركُٕنٕجٍا انحذٌثح 

 غثما" فاٌ خشٌج لغى انكًٍٍاء ٌجة اٌ ٌرًرع تانًعشفح انرانٍح:ٔعهى اعاط يا ذى عشضّ ي  اجٍال جذٌذ.

اكتسابه حداً معموالً من المعرفة الكيميائية يتناسب مع ما هو متعارف عليه بين جامعات العالم المختلفة  -1

.وخاصة الرصينة  

يكون لديه استيعاب للمواضيع األساسية في الكيمياء وتطبيماتها في مجال المختبرات مع اطالع مناسب على  -2

الكيمياء المختلفة. محاور    

3- لديه اطالع جيد على مجاالت استخدام االساليب الكيميائية في حمول المعرفة المختلفة والمابلية على تشخيص 

 المشاكل التي يواجهها وكيفية معالجتها لكي يكون مؤهالً للعمل في مؤسسات المجتمع.

 4- يكون الطلبة المتفولين مؤهلين إلكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلد.
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 الخريجون بين التأهيل والتوظيف

تم تشكيل لجنة مصغرة في المسم لغرض التواصل مع الطلبة الخريجين ومساعدتهم من خالل االستشارات التي 

يحتاجونها للتاهيل في اشغال الوظائف من خالل الامة دورات وورش عمل تربط بين المهارات التي اكتسبوها 

خالل فترة اربع سنوات ومتطلبات سوق العمل سواء في التدريس او مؤسسات الدولة او الشركات الخاصة, والتي 

تساهم في تطوير لدراتهم من اجل خدمة بلدهم العزيز.                                                                   

  

 برنامج العمل:

 1- تعريف الخريجون بلجنة متابعة الخريجين.

 2- اعداد لاعدة بيانات خاصة بالخريجين.

3- التواصل مع الخريجين وابالغهم بانشطة المسم والكلية والجامعة عن طريك المولع االلكتروني للمسم والكلية 

 وكذلن موالع التواصل االجتماعي.

 4- توفير برامج متنوعة العداد الطلبة الخريجين لسوق العمل المختلفة.

5- توفير برنامج التعليم المستمر للطلبة والخريجين عن طريك اجراء دورات تدريبية مستمرة للخريجين وتطوير 

 مهارات الطلبة وتاهيلهم لسوق العمل المستمبلي.

6- تنظيم السفرات العلمية للطلبة والخريجين المختلفة لزيارة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعمل على 

مشاركة جميع الخريجين في السفرات لغرض زيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم وبالتالي اكتساب خبرة عملية 

 تساهم في الحصول على الوظيفة المطلوبة.

 

 تفعيل دور المستفيد النهائي من الخريجين والحرص على :

 1- تدريب الطلبة في اماكن العمل لبل التخرج.

 2- االنشطة الطالبية.

 3- توفير فرص عمل لخريجي المسم.

4- تاهيل الطلبة االوائل من الخريجين لغرض التمديم الى الدراسات العليا واالستفادة منهم في الجامعات والمعاهد 

 العرالية الحكومية واالهلية.
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 ثانيا" : الدراسات العليا

يمنح الحاصل على شهادة الدبلوم او الماجستير او الدكتوراه في علوم الكيمياء بمهارات العمل والتدريس في 

مؤسسات المجتمع كافة )الحكومية وغير الحكومية( كالتدريس في الجامعات الحكومية واالهلية العرالية والمعاهد 

العرالية و المدارس الحكومية واالهلية العرالية والشركات والعرالية المختلفة وكذلن االجنبية منها, وتعتمد على 

مهارة الخريج ليس فمط كخريج كيمياء وانما ايضا مهارة اللغة االنكليزية والحاسبات, والتي تمنحه فرص اكبر 

في المنافسة والحصول على الوظائف.                                                                                       
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 فائزة عبد الكريم ناصر
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