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“تمثل الكيمياء الخضراء نقلة نوعية، 
وتعني هنا القدرة على تعلم التعامل 

الفعال مع المواد الخطرة وتنظيم 
استخدامها، والتفكير بطريقة ابداعية 

وتقديم منتجات دون استخدام مواد 
خطرة”.

 هذا ما صرح به األستاذ المتميز جون سي وارنر،
كلية الكيمياء بجامعة موناش.

مستقبل الصناعة يشهد تغيرات مستمرة.

لقد شّكل التقدم في الكيمياء والهندسة العالم الذي نعيش 
فيه بما في ذلك األدوية والغذاء والمالبس التي نرتديها 

والمنازل التي نعيش فيها والسيارات التي نقودها 
ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف وغير ذلك 

الكثير.

ولكنها مواد غير مستدامة.

يتطلب العالم الجديد اليوم نهًجا جديًدا يقلل النفايات 
الخطرة من عمليات اإلنتاج أو يحد منها تماما.

لهذا السبب تقدم جامعة موناش برنامج الماجستير الجديد 
في التقنيات الخضراء والمستدامة، وهو البرنامج األول 
من نوعه في نصف الكرة األرضية الجنوبي الذي يركز 

على الكيمياء الخضراء والمستدامة.



مقدمة عن البرنامج

يدرك واضعو ماجستير التقنيات الخضراء والمستدامة زيادة الطلب من الخريجين ذوي الخبرة في الكيمياء 
الخضراء على قيادة التحول في الصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات التي تلعب فيها الكيمياء والهندسة 

الكيميائية دوًرا حاسًما في تقديم منتجات تلك الصناعات.
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و ستتاح لك الفرصة بصفتك طالبًا في هذا البرنامج لتصميم وتنفيذ 
منتجات وعمليات جديدة من شأنها تسليط الضوء على الدور الذي 

يجب أن تؤديه الكيمياء في معالجة أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة.

وسيزودك البرنامج بمبادئ التقنيات الخضراء، ويمنحك فهًما عميقًا 
لقضايا االستدامة التي ستؤدي إلى تقليل أو القضاء على المواد 
الخطرة المستخدمة في تصميم المنتجات الكيميائية وتصنيعها 
وتطبيقاتها. ويتناول البرنامج أيًضا الفوائد البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية الناشئة عن تحول الصناعات الكيميائية في المستقبل.
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 الحرم الجامعي
حرم كاليتون الجامعي

البرامج التمهيدية
الفصل األول )مارس( - الفصل الثاني )يوليو(.

سنتان بدوام كامل )إذا كنت حاصالً على درجة البكالوريوس وداراًسا 
لللكيمياء في السنة األولى على األقل أو ما يعادلها.(

1.5 سنة بدوام كامل )إذا كنت قد أتممت أحد التخصصات الكيميائية.(

عام واحد بدوام كامل )إذا كنت قد أتممت أحد التخصصات الكيميائية 
ومشروًعا بحثيًا مهًما في مجال ذي صلة.(

 مدة البرنامج

لمحة سريعة:

الهيكل التنظيمي للبرنامج

يتكون البرنامج من أربعة أجزاء. ويتكون كل جزء 
من 24 نقطة. يكمل جميع الطالب الجزأين )أ( و)ج( 

حسب مؤهالتهم السابقة، فقد تحصل على رصيد 
لوحدات محددة في جميع أجزاء البرنامج للحصول 

على المؤهالت ذات الصلة في المرحلة الجامعية أو 
الدراسات العليا، على التوالي.

الجزء أ- التكنولوجيا الخضراء والمستدامة
تتعرف في هذه الدراسات على المفاهيم األساسية في التقنيات الخضراء 

والمستدامة بما في ذلك عمليات التصميم والتفكير التي تؤدي إلى إنتاج المواد 
الكيميائية المستقبلية وإدارتها في مجموعة متنوعة من الصناعات. وتشارك في 

مشاريع استشارية الكتساب منظور صحيح في التخصص.

الجزء ب- دراسات إضافية في الكيمياء
تعمل هذه الدراسات على تنمية المعرفة والمهارات التخصصية في الكيمياء 

المطلوبة لدراسة الجزأين )أ( و)ج(.

الجزء ج- دراسات متخصصة في التقنيات الخضراء 
والمستدامة

تتحصل على خبرة من خالل الدراسات المعملية في التصميم والتطبيقات 
الكيميائية للكيمياء. وتُستكمل هذه الدراسات بمجموعة من الوحدات المختارة 

لتعميق معرفتك بالكيمياء الخضراء أو إدارة االستدامة أو التعامل مع المفاهيم 
األساسية المتعلقة بالبيئة.

الجزء د- الممارسات المتقدمة في التقنيات الخضراء 
والمستدامة

تختار مساًرا من الدورات الدراسية أو أطروحة.

يتيح خيار مسار الدورات الدراسية الفرصة إلجراء تدريب داخلي في صناعة ما 
أو مشروع مكتبي، ويتم دراسة هذه الخيارات جنبًا إلى جنب مع اختيار المواد 

االختيارية المدرجة.

والخيار الثاني هو إجراء مشروع بحثي من 24 نقطة يتطلب تقديم أطروحة. فإذا 
كنت ترغب في استخدام برنامج الماجستير هذا كمسار للحصول على درجة أعلى 

من خالل البحث فيتعين عليك تبني هذا الخيار. 

عند إتمام هذا البرنامج بنجاح ستتاح لك العديد من الفرص الوظيفية في 
عدد من المجاالت بما في ذلك ما يلي:

  شركات تطوير العمليات وشركات األدوية	 

  شركات األغذية ومستحضرات التجميل والنظافة	 

  الصناعات الكيماوية الزراعية والبوليمر	 

  المصانع أو خدمات التصنيع والخدمات البيئية 	 
والمستدامة 

  شركات التكنولوجيا الحيوية الخاصة والعامة	 

  منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية 	 

)CSIRO( ومعاهد البحوث الكيميائية

  الحكومة واالستشارات	 

  التعليم.	 

النتائج المهنية
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الموضوعمجال الدراسةالسنة األولى

الكيمياء الخضراء الجزء أ
والمستدامة

المكون األساسي للبرنامج

24 نقطة

  GCH5010 المبادئ األساسية للكيمياء الخضراء )6(	 

  GCH5020 التصنيع والصناعة التحويلية للكيمياء الخضراء )6(	 

  GCH5030 مشروع االستشارات الخاصة بالكيمياء الخضراء )12(	 

دراسات إضافية في الجزء ب
الكيمياء

لذوي الخلفية الكيميائية المحدودة

24 نقطة

يختار الطالب أربعة مواد من المستوى الثاني والثالث من الكيمياء بما في ذلك:

 	)CHM2911( الكيمياء العضوية وغير العضوية  

 	)CHM2922( التحليل الطيفي والكيمياء التحليلية  

 	)CHM3972( الكيمياء المستدامة  

 	)CHM3911( الكيمياء الفيزيائية المتقدمة  

 	)CHM3922( الكيمياء العضوية المتقدمة  

 	)CHM3941( الكيمياء غير العضوية المتقدمة  

 	)CHM3952( الكيمياء التحليلية المتقدمة  

 	)CHM3930( الكيمياء الطبية  

 	)CHM3960( الكيمياء البيئية  

 	)CHM3180( كيمياء المواد  

يتلقى الطالب نصائح بشأن البرنامج وبشأن الوحدات التي ينبغي لهم االلتحاق بها حسب 
خلفيتهم األكاديمية أو خبرتهم العملية.

خريطة الدورة

الموضوعمجال الدراسةالسنة الثانية

دراسات متخصصة الجزء ج
في الكيمياء الخضراء 

والتقنيات المستدامة

24 نقطة

 	)6 ( )GCH5110( تصميم كيماويات أكثر أمانا  

 	)6 ( )GCH5120( التطبيقات والتركيبات الكيميائية الخضراء  

  مادتان )12 نقطة( من مجموعة من خيارات مستوى الماجستير	 

الممارسات المتقدمة الجزء د
في الكيمياء الخضراء 

والمستدامة
المكون األساسي للبرنامج، 

ولكن يمكن منح النقاط للمشروع 
البحثي ذي الصلة

24 نقطة

المسار البحثي
يقوم الطالب بإجراء أطروحة بحثية علمية بعدد 24 نقطة على مدار فصل أو فصلين دراسيين.

أو
مسار الدورات الدراسية

)12(  GCH5930 يكمل الطالب تدريب االستدامة
أو

 )12(  GCH5920 مشروع االستدامة 
باإلضافة إلى 12 نقطة من المواد االختيارية من الجزء )ج( التي لم يكتمل من قبل.

مالحظة - رغم أنه يتم تضمين التقدم المحرز في خريطة البرنامج الواردة أدناه يجب أخذ الجزء )ب( فقط في السنة األولى للطالب ممن يحتاجون إلى مزيد من المعرفة 
بالكيمياء. ويُفضل أن يؤخذ الجزء )أ( قبل الجزأين )ج( و)د( دون االلتزام بذلك، وتعتبر المرونة ميزة لتلبية احتياجات الطالب.



6

الحد األدنى للقبول في جامعة موناش: المستوى أ، وهو: اآليلتس 
)األكاديمي(: 6.5 بشكل عام )ال يوجد نطاق أقل من 6.0(، أو اختبار 

بيرسون للغة اإلنجليزية )أكاديمي(: إجمالي 58 درجة على أال يقل 
أي نطاق عن 50 درجة، أو اختبار التويفل عبر اإلنترنت بإجمالي 79 

درجة مع حد أدنى للدرجات على النحو التالي: الكتابة: 21 درجة، 
واالستماع: 12 درجة، والقراءة: 13 درجة، والتحدث: 18 درجة، أو 

أي اختبار معتمد معادل للغة اإلنجليزية.

متطلبات االلتحاقاللغة االنجليزية

 مستوى االلتحاق األول: 
96 نقطة لألتمام -

المدة: سنتان بدوام كامل و 4 سنوات بدوام جزئي

درجة بكالوريوس أسترالية )أو ما يعادلها( مع دراسة الكيمياء الخاصة في السنة 
األولى على األقل* ومتوسط إجمالي )رصيد( ٪60 على األقل، أو أي مؤهل 

وخبرة معادلة معتمدة من الكلية التي يدرس بها التخصص.

*معرفة مواضيع في مكانات المواد وتسميتها والخصائص الفيزيائية والكيميائية والكهروكيميائية 

للمواد والعوامل الدافعة للتفاعالت الجزيئية واالستقرار وقياس التفاعالت الكيميائية ومبادئ 
التحليل الكيميائي.

 مستوى االلتحاق الثاني:
 72 نقطة لإلتمام -

المدة: سنة ونصف سنة بدوام كامل و 3 سنوات بدوام جزئي

درجة بكالوريوس أسترالية )أو ما يعادلها( في تخصص مشابه بما في ذلك 
الكيمياء أو الهندسة الكيميائية أو العلوم الطبية الحيوية أو علوم المواد أو الكيمياء 

الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية )مع ما ال يقل عن 12 نقطة أو ما يعادلها من 
المستوى الثاني في الكيمياء( بمتوسط رصيد ٪60 على األقل أو مؤهل وخبرة 

معادلة معتمدة من كلية يدرس بها هذا التخصص.

 مستوى االلتحاق الثالث: 
 48 نقطة إلكمال -

المدة: سنة بدوام كامل، وسنتان بدوام جزئي

درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف من كلية في أستراليا )أو ما يعادلها( في 
تخصص الكيمياء أو الكيمياء الحيوية مع ما ال يقل عن رصيد ٪60، أو مؤهل 

وخبرة معادلة معتمدة من كلية يدرس بها هذا التخصص.

الحد األدنى لمتطلبات االلتحاق

مع من ستعمل:

  األستاذ إدوارد باكنجهام	 

  األستاذ فيليب تشان	 

  األستاذ المساعد مايكل جريس	 

  األستاذة تانيا يونكرز	 

  الدكتورة سارة كين	 

  األستاذ أنطونيو باتي	 

  األستاذ أندريا روبنسون	 

  األستاذ المساعد كي سايتو	 

  األستاذ المساعد ريكو تابور	 

  األستاذ المساعد كيلي تاك	 

  األستاذ جون وارنر	 

  الدكتورة أنجيال زيبل.	 
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monash.edu

monash.edu/study :ابحث عن البرنامج من خالل 

monash.edu/study/international :للطالب الدوليين

monash.edu/scholarships :المنح الدراسية

monash.edu/offcampus :التعلم خارج الحرم الجامعي 

youtube.com/monashunivideo :موقع جامعة موناش على اليوتيوب

 استفسارات طالب المستقبل
 المواطنون األستراليون والمقيمون الدائمون والمواطنون النيوزيلنديون 

 الهاتف: 274 666 1800
monash.edu/study/contact :الموقع اإللكتروني

 الرقم المجاني للطالب الدوليين في أستراليا 
 الهاتف: 838 181 1800  

 الهاتف: 4788 9903 3 61+ )من خارج أستراليا(  
study@monash.edu :البريد اإللكتروني

MonashUniAus :وي تشات

Monash 蒙纳士大学 :يوكو

monash.edu/science :موقع كلية العلوم بجامعة موناش على اإلنترنت 

 @Monash_Science :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على تويتر

 @monashscience :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على انستجرام

 @MonashUniScience :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على الفيسبوك

youtube.com/ScienceMonashUni :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على اليوتيوب

 ُمقدم سجل الكومنولث للمؤسسات والدورات الدراسية المقدمة للطالب األجانب: جامعة موناش 00008C كلية موناش 01857J. هذه المعلومات صحيحة وقت النشر )سبتمبر 2020(. 
تحتفظ جامعة موناش بالحق في تغيير هذه المعلومات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


