
 

 جامعه القاهرة –البرامج الجديدة بكلية العلوم 

 

  حد أقدم كليات جامعه القاهرة وايضاً هي القاهرة أجامعة  –تعتبر كلية العلوم

عتماد االكاديمي من الهيئة القومية من كليات الجامعة الحاصلة علي اإلواحده 

 . لالعتماد والجودة

 -وهما :ثنان من البرامج الجديدة تطرح كلية العلوم إ

 برنامج التقنيه الحيوية/ الكيمياء الحيوية الجزيئية . -1

 برنامج علوم البترول الجيولوجية . -2

 

 

 أوالً : برنامج التقنيه الحيوية/ الكيمياء الحيوية الجزيئية

 

 2002ت الدراسة ببرنامج التقنيه الحيوية/ الكيمياء الحيوية الجزيئية عام بدأ -

 . 11/2/2002بتاريخ  498رقم الوزاري وبعد صدور القرار 
 

أ.د. تم تشكيل مجلس إدارة للبرنامج من السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية و -

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والمنسق العام ومنسق البرنامج وأثنان من 

 لبرنامج .يئة التدريس المتخصصين للمساعدة في اأعضاء ه
 

منشورات توزع علي الصفحة االلكرونية للكلية و تم االعالن عن البرنامجي -

 علي طالب الثانوية العامة .
 

ً عن طريق موقع الكلية )شئون التعليم  - يتم التسجيل للبرنامج الكترونيا

 والطالب( علي االنترنت .
 

يهدف البرنامج إلي اعداد خريجين ذوي مهارات علمية وإدارية تساهم في  -

قة في سوق العمل من خالل القدرة علي تنمية وتطوير قطاع هام له بري

 ين ذات الصلة بالتقنية الحيوية .ادالتواصل مع الخبراء في المي

 

 

 



 

 

لبرنامج بعدة مزايا منها البيئة التعليمية الجيدة ايتمتع الطالب الذي يلتحق بهذا  -

التعليمية وكذلك توزيع الطالب دث االجهزة مثل المعامل الحديثة المجهزة باح

المتقدم الذي يؤهله للدخول في دد المداده بالتعليم وعات صغيرة الععلي مجم

ويقوم بالتدريس نخبه متميزة مجاالت تطبيقية صناعية وطبية وبحثية مختلفة 

 .من أعضاء هيئة التدريس 

 

يتوافر العمل لخريجي هذا التخصص في عدة مجاالت ذات الصلة بالتقنية  -

التكنولوجيا الحيوية الحيوية الجزيئية ،  الحيوية مثل مجاالت التكنولوجيا

الغذائية ، التكنولوجيا الحيوية البيئية ، الهندسة الوراثيه ، علم زراعة االنسجة 

 والخاليا .

 

ً يهتم البرنامج بها البرنامج باالضافه للمادة العلمية التي يتميز  - باالنشطة  ايضا

قل شخصيته مثل من المهارات االضافية التي تصليكتسب الطالب مجموعة 

مهارات االتصال والقدره علي العمل الجماعي والقدرة علي التفكير واالبداع 

 وهي صفات اساسية لتاهيل الطالب لسوق العمل .

 
 

قد المسئولون عن البرنامج العديد من الندوات وورش العمل التي من شانها يع -

ب صقل المهارات الشخصية للطالب وذلك بالتعاون مع مراكز التدري

في الحياه عنها الترفيهية التي ال غني العلمية باالضافة إلي الرحالت 

 الجامعية.

 -شروط اإللتحاق بالبرنامج :** 

 يفضل الطالب الحاصلين علي الثانوية العامه / شعبة علوم . -1

 المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة . -2

 درجة اللغة اإلنجليزية في الثانوية العامة . -3

 المقابلة الشخصية . -8

 

 

 



 

 

 ثانياً : برنامج علوم البترول الجيولوجية

 
 

ً للقرار الوزاري رقم  - بتاريخ  2408ولقد تم إنشاء البرنامج طبقا

حيث يتم إدارة البرنامج من خالل اللجنة العليا والتي تضم في  12/10/2002

 –وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  –عضويتها كل من )عميد الكلية 

واثنان من أعضاء هيئة التدريس  –منسق البرنامج  –المنسق العام 

 المتخصصين للمساعدة ( .

 

يهدف برنامج علوم البترول الجيولوجية إلي توفير تعليم عالي الجوده العداد  -

ات قطاع الطالب لحياه مهنية ناجحة ومسؤولة إجتماعياً وأخالقياً ولسد أحتياج

البترول في مصر ، وان يكون البرنامج وحده في صداره البرامج الجديدة 

 بالجامعا المصرية .

 

 142بعدد  2002/2004ولقد بدات الدراسة بالبرنامج في العام الدراسي  -

طالباً ، هذا وتخضع الدراسة بالبرنامج لنظام الساعات المعتمدة بالبرنامج هي 

 ساعه معتمدة . 182

 

ي التدريس بالبرنامج نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس يقوم عل -

العلمية والميدانية وأيضاً  ن ومعاونيهم والمشهود لهم بالكفاءةالمتخصصي

يشارك في العملية التدريسية العديد من الخبراء العاملين في مجاالت علوم 

المالئمة للعملية اعات التدريسية والمعامل بالتجهيزات رول ، كما تتميز القتالب

التعليمية وبما يحقق شروط جوده التعليم ويتاح للطالب فرص للتدريب 

الميداني في شركات البترول لرفع المهارات المهنية لطالب البرنامج ، 

تدريب عملي متميز لطالب البرنامج عن طريق خطط متكاملة للعمل الحقلي 

 طوال فتره الدراسة .

 

 

 



 

 

ً ع - ن قبول دفعات جديده بالبرنامج بالصفحة االلكترونية ويتم االعالن سنويا

للكلية باالضافه إلي مطويات خاصة يصدرها البرنامج بالتعاون مع الكلية 

 وكذلك عن طريق الصحف القومية قبل بداية العام الدراسي .

 

 -** شروط اإللتحاق بالبرنامج :

 . يفضل الطالب الحاصلين علي الثانوية العامه / شعبة رياضيات -1

 المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة . -2

 درجة اللغة اإلنجليزية في الثانوية العامة . -3

 المقابلة الشخصية . -8

 


