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C.L.F2.S2.05 
 

C 1503, C 2300, M 1202, O 1202, O 1401, O 1402 
 

الكيمياء العضوية :بتخصص بطاقة تعريفية      

 ليسانس أكاديمي :المستوى
 : علوم المادةالميــدان
 : الكيمياءالفـــــرع

 العضوية : الكيمياءالتخصص
 

 التكوين: مكان -1
 

 

 

 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:    

 

 اآلخرون:  االجتماعيون/االقتصاديون والشركاء المؤسسات   

 

 

 

 الشركاء الدوليون:       

 

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

 

 كليةالعلوم(: أوالمعهد) الكلية

 الكيمياء: القسم

 05/08/2015:  في المؤرخ 813 قراررقم: قرارالتأهيل مرجع

، جامعة - بوعريريح برج – محمدالبشيراالبراهيمي جامعة، DGRSDTالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 ، جامعة بجاية،  جامعة بومرداس،...الخ. - 1 -، جامعة قسنطينة -1-سطيف  ، جامعة خنشلة، جامعة- 2 -باتنة 

 

ة عضوي غير  الكيمياء مخبر،  -جامعة المسيلة  -، مخبر الفيزياء وتطبيقاتها -جامعة المسيلة  -مخبر فيزياء وكيمياء المواد 

، مؤسسة مغرب لألنابيب -برج بوعريريج  -ي ، مجمع بن حماد-المسيلة  -، مؤسسة انتاج اآلجر بريماتاك المسيلة جامعة -
 لصناعةاالسمنت الشركةالدولية،- بوعريريج برج – كوندور مجمع، - المسيلة-SPEالكهرباء شركةانتاج، -مسيلة  -

LAFARGE - مؤسسة صيانة التجهيزات الصناعية  - المسيلة ،(MEI) -  مسيلة  -، مؤسسة كوسيدار، بريماتاك -مسيلة-
 ..الخ.. الشباب تشغيل لدعم الوكالةالوطنية، -مسيلة  -، مؤسسة حضنة سوالر -مسيلة  -حليب  ، مؤسسة حضنة

 

، جامعة ابن الزهر -تونس  -، جامعة قفصة -تونس  -، جامعة المنار -تركيا  -فرنسا، جامعة غازي أنقرة  -1 -جامعة ليل

 ...الخ.-فرنسا  –تولوز  ENSA، -المغرب  -أغادير 

 

 المادة علوم: للميدان مشتركةال القاعدة

 كيمياء: الفرع

 

 : التخصص

 كيمياء عضوية            

ختصاصات األخرى الملحقة بهذا اإل
كيمياء صيدالنية -  الفرع:  

 كيمياء تحليلية -         
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 
 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

 

المحتمل أن  من نالذيالعضوي و يصالتلخالمتخصصين في  التقنيينيسمح الليسانس في الكيمياء العضوية بتكوين المديرين 
باحث رفيع المستوى أو متخصص في هذا مهنة شغل عد الطالب لي أو اإلنتاج. كما أنه التنمية ،في مجال البحث وايتطور

كما أنها ، ابهاسيتعين على الطالب التعرف على المفاهيم األساسية في الكيمياء العضوية والمنتجات الطبيعية واكتسإذ المجال. 
التدريس  من أجلدكتوراه ال وكذا)في نفس المجال الماستر  على شهادة لمتابعة التكوين للحصوتتيج لحاملها امكانية  شهادة

 (.المعمقة وإجراء البحوث

 

 
التي  ، وسوف يكون الخريجون قادرين على شغل مناصب إدارية في مهن مختلفة ككيميائي في مختلف القطاعات والمؤسسات

 :نذكر منها
 ،وتوصيف المواد الكيميائية وتحليلها مختبرات البحوث في مراقبة الجودة ،MESRS التابعة لـمراكز البحوث األخرى غير تلك  

، C.R.N.Aبحاث النووية ، مركز الجزائر لألC.D.T.A  ،CRAPCمراكز البحوث مثل مركز تطوير التكنولوجيا المتقدمة 
القطاعات الصناعية الحكومية أو الخاصة مثل: الطاقة  ،مختبرات للعمل العملي لجميع المؤسسات والشركات التعليمية

(SONATRACH (CRD)  ،SONELGAZ ).......الصابون والمنظفات وصناعة ، مستحضرات التجميل، الدهانات والورنيش ،

 المستحضرات الصيدالنية.
 

 

لعمل في كذا لتهم في الماستر وادراس مواصلةلطالب الكيمياء العضوية  تكوينيهدف التكوين في الكيمياء العضوية أساًسا إلى: 

 التلخيص،التمكن من  ،اكتساب معرفة قوية في مجال الكيمياء العضوية والتوليف ،مهن الكيمياء بعد الحصول على الشهادة

 تقنيات الفصل للمركبات العضوية.من و

ثلة على ذلك: الوقود ومن األم ،تطبيقات هذا التخصص ال تعد وال تحصى والصناعة في هذ الميدان تحتل مكانة اقتصادية كبيرة

 ،لنباتيةالمبيدات الحشرية ومنتجات الصحة اوات الصابون والمنظف ،األصباغو دهانات و المنسوجات االصطناعيةال ،و اللدائن

 األدوية و مستحضرات التجميل والعطور.

 

 

بإعادة استثمار وتطوير  في نهاية المطاف تسمح الهدف من التكوين في الكيمياء العضوية هو التطوير التدريجي للمهارات التي 

 : تكمن في الرئيسية لهذا التكوين األهداففلكيمياء العضوية. لالمفاهيم األساسية في مجاالت التخصص 

 ،فاعالت، وعلى آليات التتعلم أساسيات الكيمياء العضوية بهدف تحسين المعرفة حول العالقات بين التركيب الجزيئي والتفاعلية

المعرفة في مجال  تكوين ،دراسة ووصف الطرق المختلفة لتوليف المركبات العضوية )جزيئات صغيرة أو جزيئات كبيرة(

 ية، والنباتاستخراج المركبات الطبيعية ،، وذلك باستخدام التقنيات واألجهزة العلمية الثقيلةفصل وتوصيف المنتجات المصنعة

 ، وتحديد هياكلها الكيميائية.صعلى وجه الخصو

 


