
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 جامعة الفرات

 الرقةكلٌة العلوم ب

 

 الالئحة الداخلٌة لكلٌة العلوم فً جامعة الفرات

 أوال" : الرسالة

من خالل أهدافها لتحقٌق رسالتها التً تتجلى فً ترسٌخ اإلٌمان لدى األجٌال الصاعدة بأن  تسعى كلٌة االعلوم

وم األخرى , وأن البحث العلمً فً اختصاصات لالعلوم األساسٌة هً القاعدة من أجل تطوٌر مختلف الع

 المجتمع العربً .العلوم األساسٌة , هو السبٌل الوحٌد للنهوض العلمً والثقافً واالجتماعً واالقتصادي ب

 

 ثانٌا" : األهداف

 تهدف كلٌة العلوم إلى ماٌلً : -1المادة 

إعداد المختصٌن فً مختلف مٌادٌن العلوم الرٌاضٌة والفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وعلوم الحٌاةالنباتٌة  -1

والحٌوانٌة والبٌئٌة , وذلك عن طرٌق تأهٌل الطالب ووتزوٌدهم بمستوى عال من المعرفة فً 

 تصاصهم , ٌواكب تقدم العلم والتقانة والحضارة العالمٌة .مجال اخ

فً مختلف  إعداد الباحثٌن العلمٌٌن المؤهلٌن بمؤهالت علمٌة دقٌقة )ماجستٌر و دكتوراه ( -2

اختصاصات العلوم األساسٌة , ولك بهدف النهوض بالبحوث العلمٌة والدراسات العلٌا مما ٌسهم 

الحلول لمختلف القضاٌا التً تواجه التطور العلمً واالقتصادي  فً التقدم العلمً والتقنً , وإٌجاد

 واالجتماعً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة وفً الوطن العربً .

تطوٌر أسالٌب البحث العلمً والتعلٌم ووسائله بما فً ذلك المؤلفات والترجمات الجامعٌة ودفع  -3

 لقائمة فً الوطن العربً .عملٌة تعرٌب التعلٌم العالً قدما" فً مختلف مؤسساته ا

 اإلسهام فً دورات التأهٌل والتدرٌب والتعلٌم المستمر فً مجاالت تخصص الكلٌة . -4

ترسٌخ القواعد والقٌم المعززة لبناء المجتمع االشتراكً العربً الموحد وإذكاء الروح النضالٌة  -5

 للطالب .

جتماعٌا" وإنماء وعٌه القومً تعزٌز تنمٌة شخصٌة الطالب تنمٌة متوازنة علمٌا" وسٌاسٌا"  وا -6

 وحبه للعمل .

وإتاحة الفرصة لهم لالشتراك فً رسونها ماتوجه الطالب نحو االختٌار األمثل للفعالٌات التً سٌ -7

 دورات تدرٌبٌة محلٌة وعربٌة ودولٌة .



 تشجٌع النشاطات العلمٌة والثقافٌة والفنٌة واالجتماعٌة وغٌرها . -8

ٌة مع الكلٌات والهٌئات العلمٌة العربٌة واألجنبٌة , وإقامة مؤتمرات توثٌق الروابط العلمٌة والثقاف -9

علمٌة اختصاصٌة والمشاركة فً مختلف المؤتمرات والندوات العلمٌة وحلقات البحث العلمً التً 

 تقام محلٌا" وعربٌا ودولٌا" وذلك فً مجال العلوم األساسٌة بمختلف اختصاصاتها .

بٌن الكلٌة بأقسامها المختلفة ومافً المجتمع من مؤسسات تحقٌق أعلى مستوى من التفاعل  -11

 ومنظمات تتكامل أهدافها ومهامها مع أهداف الكلٌة ومهامها .

 

 ثالثا : األقسام وفروعها

 تتكون كلٌة العلوم من األقسام التالٌة : -2المادة

 قسم الرٌاضٌات وٌشمل : -1

 فرع التحلٌل الرٌاضً . -ب   فرع الجبر - أ

 وٌشمل :قسم الكٌمٌاء  -2

 فرع الكٌمٌاء البحتة .-أ

 قسم علم الحٌاة النباتٌة وٌشمل : -3

 فرع العلوم الحٌوٌة البٌئٌة . - أ

 

 رابعا : الدرجات العلمٌة ومدة الدراسة

 بناء على اقتراح مجلس كلٌة العلوم الدرجات العلمٌة اآلتٌة :تمنح الجامعة  -3المادة 

 اإلجازات : - أ

 اإلجازة فً الرٌاضٌات 

  ًالكٌمٌاءاإلجازة ف 

 )اإلجازة فً علم الحٌاة )بٌولوجٌا 

 وٌذكر فً اإلجازة وكشف العالمات اسم الفرع الذي تخرج منه الطالب .

 .الماجستٌر فً االختصاصات التً ٌحدها نظام الدراسات العلٌا للكلٌة - ب

 الدكتوراه فً االختصاصات التً ٌحددها نظام الدراسات العلٌا للكلٌة . - ت

 ة فً كلٌة العلوم:مدة الدراس -4المادة 

 مدة الدراسة لنٌل اإلجازة أربع سنوات دراسٌة . - أ

 مدة الدراسة لنٌل الماجستٌر تحدد فً نظام الدراسات العلٌا الخاص للكلٌة. - ب

     للكلٌة .مدة الدراسة لنٌل الدكتوراه تحدد فً نظام الدراسات العلٌا الخاص  - ت

 



 


