
 العلوم كلية – الق اهرة جامعة

 والبحوث العليا الدراسات إدارة

 العليا للدراسات جديدة لدفعة القبول باب فتح عن الكلية تعلن

 2019/2020 الجامعي للعام( دبلومات – ماجستير تمهيدي) 

 25/9/2019 حتى  2019/ 8 /25من اعتبارا القبول يبدأ

 
ير إلدارة الدراسات العليا بالكلية خالل شهر أغسطس وتعلن نتيجة القبول في آخر تقدم طلبات اإللتحاق للدبلومات والماجست

  للفصل الدراسي االول  2019سبتمبر بعد أستيفاء جميع المستندات وسداد الرسوم وتبدأ الدراسة في أول اكتوبر 

  عامة شروط

 
العليا ان يكون حاصال علي درجة البكالوريوس في  دبلومات الدراساتويشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في العلوم ا - 1

علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس والعلوم من احدي جامعات جمهورية مصر العربية ا

االعلي للجامعات ويشترط بالنسبة لدرجة الماجستير ان يكون التقدير العام جيد وال يقل تقديره في ماده التخصص التي 

 .سجل فيها عن جيد ي

 

يجوز قيد الطالب لدرجة الماجستير من بين الحاصلين علي تقدير عام مقبول في درجة البكالوريوس بشرط حصولهم علي  - 2

 .علي االقل ( جيد جدا ) احدي دبلومات التخصص بتقدير 

 

ي التخصص المطلوب بعد نجاحهم في يجوز قبول الطالب المتقدمين للدبلوم من غير الحاصلين علي بكالوريوس العلوم ف - 3

مقررات تأهيلية طبقا لمتطلبات القسم المختص ومدة الدراسة لنيل اي من دبلومات الدراسات العليا عام اكاديمي يتفرغ 

 .خاللها الطالب لدراسته النظرية والعملية والتدريبية حسب الجدول المعلن من االقسام المختصة 

 

 .علي القيد ( يعملون لمن ) موافقة جهة العمل  - 4

 

 .ان يقدم الطالب شهادة البكالوريويس مع شهادة بتقديرات ودرجات المواد خالل دراسته للبكالوريوس  - 5

 

 .اعفي من الخدمة العسكرية وان يقدم الطالب ما يفيد انه قد ادي ا - 6

 

 داخلية بالنسبة لضباط الشرطةموافقة هيئة التدريب بالنسبة لضباط القوات المسلحة وموافقة وزارة ال - 7

 

 

 وكيل الكلية                                                                    

 لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                        

 

 أحمد عبده الشريف /د.أ                                                            

    

 



 ماجستير تمهيدي:  أوال

 
  الفيزياء الحيويه

الفيزياء الحيويه  -الفيزياء الحيويه الطبية ) شروط قبول طالب الدراسات العليا تمهيدى ماجستير 

 (الجزيئية 

من الحاصلين على تقديرتراكمي جيد علي االقل وتقدير جيد جدا علي االقل في مواد  -

  .الدقيق من خريجى القسم تخصص فيزياء حيويةالتخصص 

يمكن قبول حاملى البكالوريوس فى الجامعات االخرى شعبه الفيزياء الحيوية بعد عمل  -

المواد التى يدرسها قسم ومقاصة للمواد التى يراها القسم بين المواد التى درست لهم 

جيد جدا على ولى االقل تراكمى تطبيق شرط التقدير جيد عوالفيزياء الحيوية بجامعة القاهرة 

 .االقل مواد التخصص الدقيق

ما يعادله من الجامعات المصرية وعدم قبول طالب من الحاصلين على بكالوريوس علوم ا -

 .غير المصرية فى غير التخصص الدقيق الفيزياء الحيوية فى تمهيدى ماجستيرو

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 قسم الفيزياء 

 

يكون القبول من بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم بتقدير عام جيد وذلك في احدي  -

  -: الشعب التالية 

 

    الفيزياء النووية  -2    الفيزياء النظرية  -1

 

 يزياء التجريبية الف -4             فيزياء علم الجوامد -3

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 قسم الجيوفيزياء 

 

( جيوفيزياء)يكون القبول من بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم فى 

على االقل وتقدير جيد فى  بشرط حصولهم على تقدير عام جيد(جيوفيزياء/جيولوجيا )وأ

 .  مقررات الجيوفيزياءعلى االقل

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 قسم الكيمياء 

 

 :شروط قبول طالب الدراسات العليا تمهيدى ماجستيرفى الشعب التالية

 الكيمياء غير عضوية  -2              ةالكيمياء الفيزيائي -1

 الكيمياء العضوية  -4                     الكيمياء التحليلية -3

 برنامج التقنيه الحيويه -6                              الكيمياء الحيويه -5

 

مزدوج والحصول على درجة البكالوريوس من احدى كليات العلوم تخصص كيمياء منفرد ا -1

 /كيمياءوباستثناء تخصص ماجستير كيمياء حيويه يكون للحاصلين على بكالوريوس كيمياء حيويه ا

 .كيمياء حيوية فقط

 .الحصول على تقدير جيد جدا على األقل فى مادة التخصص الدقيق  -2

ً الى أماكن عملهم وإرتباطها بالبحث العلمى فى مجال  -3 تكون المفاضلة بين المتقدمين رجوعا

خصص مع مراعاة الترتيب للعدد المطلوب حسب عدد ساعات التخصص الدقيق فى مرحله الت

 .البكالوريوس ثم التقدير فى مادة التخصص الدقيق ثم التقدير العام 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قسم الجيولوجيا 

 

 :طالب الدراسات العليا تمهيدى ماجستيرفى الشعب التاليةشروط قبول 

 علم الطبقات والحفريات  -2  الجيولوجيا التركيبية والتكتونية  -1

  جيولوجيا مياه  -3

 جيولوجيا البترول - 5الجيولوجيا البيئية                             -4

 الترسيبوجيولوجيا الرسوبيه  -6

 الصخور ورواسب الخاماتجولوجيا المعادن و -7

 جيولوجيا الهندسية  -8

 :ملحوظة 

يعمل فى مجال التخصص فى شعبة وتقدير جيد وال يعمل أوأن يكون الطالب حاصل تقدير جيد جدا  -

 .البترول

تقوم الشعب بتحديد المقررات تكميليه لطالب التخصص المزدوج طبقا لمتطلبات الدراسه بالشعبه  -

 .رات دراسيه من مرحله البكالوريوسبحد اقصى اربع مقر

يشترط للتسجيل للطالب الحاصلين على بكالوريوس علوم البترول الجيولوجية على ان يكون التقدير  -

 .يعمل بالتخصصوالعام جيد جدا ا

 :شروط القبول بالشعب كاالتى

 -:يستكمل طالب التخصص المزدوج المقررات التالية   "الرسوبية والترسيب " شعبة ــ 

 (         310ج ( )2)صخور الرسوبية  – 1

 ( 407ج )ترسيب  –ب   

 -:يستكمل طالب التخصص المزدوج المقررات التالية  شعبة الجيولوجيا التركيبية والتكنونية  -2

 ( 212ج( ) 2)تركيبيه  -أ

 -:يستكمل طالب التخصص المزدوج المقررات التالية  شعبة المعادن والصخورــ 3

 (409ج )الخامات معادن  -أ

   حتى يتساوى مع المتقدمين من تخصص منفرد جيولوجيا

  

 

 

 

 

 



 

 الميكروبيولوجىوقسم النبات 

 

كيمياء ميكروبيولوجى )يكون القبول من بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس العلوم  -1

 . فى التخصص جيد جداوبتقديرعام جيد جدا ( ميكروبيولوجى وا

 .التخصص جيدوبتقدير عام جيد ( نبات وكيمياء نبات ا) لوم بكالوريوس الع -2

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 قسم علم الحيوان 

 

 التقدير العام جيد  -1 :يشترط القبول على ان يكون

 تقدير مواد الحيوان جيد جدا  -2                                      

 :التخصصات المتاحه -

  المناعة  -3 الالفقاريات والطفيليات  -2 الفسيولوجيا الجزيئية المتكاملة  -1

 

 التشريح المقارن واالجنة  -6بيولوجيا الخلية واالنسجة الوراثة    -5   البيئة الحيوانية -4

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 قسم علم الحشرات 

 

لمادة ( جيد ) تقدير ويشترط القبول على ان يكون التقدير جيد على االقل فى مرحله البكالوريوس 

 . التخصص

 

 قسم علوم الفلك والفضاء واالرصاد والجويه  

 

الحاصلين على تأهيلى فلك بتقدير جيد وشعبة فلك بتقدير جيد أ من خريجى القسم :تمهيدى فلك  -1

 (.فى حاله أن تقدير البكالوريوس مقبول ) جدا على االقل 

   :تمهيدى ماجستير أرصاد الجوية -2

الحاصلين على دبلوم االرصاد الجوية بتقدير وبتقدير جيد ا( علوم جوية/فيزياء ) من خريجى شعبة 

 (. فى حالة أن تقدير البكالوريوس مقبول  )جيد جدا على االقل 

 :تمهيدى ماجستير علوم فضاء  -3

الحاصلين على دبلوم علوم الفضاء بتقدير جيد وبتقدير جيد أ( علوم فضاء ) من خريجى القسم شعبه 

 (.فى حالة أن تقدير البكالوريوس مقبول ) جدا على االقل 

----------------------------------------------------------------------------- 

 



 قسم الرياضيات 

 

  -: يشترط القبول على ان يكون الطالب حاصل على تقدير جيد وذلك  الشعب التالية 

 

 رياضيات تطبيقية كالسيكية -2                 رياضيات بحته  - 1

 الحسابات العلمية -4(.     القسم فقطومعيد) االحصاء الرياضى   -3

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 المختص                           مدير االدارة  

 وكيل الكلية                                                                               

 لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                               

 نهى حسنين                     عنايات عبد المجيد

 

 أحمد عبده الشريف /د.أ                                                                                  

 

 

 

 

 

 
                                

 

 



 الدبلومات: ثانيا 

  الفيزياء الحيويه                             

                                           

 دبلوم الفيزياء الحيويه الصحيه

من ( كيمياء -بيولوجى  -فيزياء  -فيزياء حيوية ) المزدوجة وقبول تخصصات المنفردة  -

 كذلك حمله البكالوريوس فى العلوم الطبية وخريجى كليات العلوم 

----------------------------------------------- 

 قسم الفيزياء                                  

 دبلوم مفاعالت نوويه –أ 

 دبلوم فيزياء اشعاعيه   -ب

 دبلوم الطاقه الشمسيه -ج

-------------------------------------------- 

 
 قسم الجيوفيزياء 

 

يكون القبول من بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم تخصص جيولوجيا  -

 .جيوفيزياءوأ

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 قسم الكيمياء

          كيمياء تحليليه -أ

  (المزدوجو المنفرد ا)الكيمياء  تخصص فى بكالوريوس العلومعلى  الحصولايشترط  -1

 . ثم التقدير العام ( الكيمياء ) تكون المفاضله بين المتقدمين حسب التقدير فى مادة التخصص  -2

   الكيمياء الحيويه -ب

 .كيمياء حيوية /ء كيمياو يشترط الحصول على بكالوريوس العلوم فى تخصص كيمياء حيوية أ -1

 .ثم التقدير العام( الكيمياء ) تكون المفاضلة بين المتقدمين حسب التقدير فى ماده التخصص  -2

 .توافر مكان اجراء البحث -3



 قسم الجيولوجيا

 جيولوجيا البترول                                -1

 الهندسية جيولوجيا -2

  التنقيب عن المعادنجيولوجيا الرواسب والخامات و  -3

 .جيولوجيا التطبيقات الجيولوجية فى ترميم المواقع االثرية -4

 .البيئةو تحليل المعلومات الجيولوجية فى مجاالت علوم االرض  -5

ما يعادله و وريوس ايشترط للقيد بالدبلوم السابق ان تتضمن دراسه الطالب لدرجه البكال
 . دراسه مادة الجيولوجيا ثالث سنوات

----------------------------------------------- 

 الميكروبيولوجى  و قسم النبات  

 :دبلوم ميكروبيولوجيا تطبيقيه -

  اما يعادلهو يشترط لقيد الطالب ان يكون حاصل على درجه البكالوريوس فى العلوم ا -أ
( للشعب التى تدرس بالغه االنجليزيه) الزراعهفى  بكالوريوس درجة ىعل حاصالو ا
على ان تكون دراسة الطالب لدرجة البكالوريوس قد تضمنت مقررات  الصيدلهو ا

تخصصية فى الميكروبيولوجى علما بأن الدراسه باللغه االنجليزيه فى الدبلومه بشرط 
 .الحصول على تقدير عام جيد فى درجة البكالوريوس

----------------------------------------------- 

 



 قسم علوم الفلك والفضاء واالرصاد والجويه

الكيمياء والرياضيات والهندسة اقسام الفيزياء ومن خريجى كليات العلوم  :تأهيلى فلك  -1

فى و فيزياءوتخصصات العلوم الهندسية بأنواعها المختلفه على ان يكون قد درس رياضيات و

 .مستوى يقبله مجلس القسم

   :دبلوم أرصاد الجوية -2

من خريجى كليات العلوم الهندسة وبتقدير مقبول ا( علوم جوية/فيزياء) من خريجى القسم شعبه 

 .الرياضيات يقبله مجلس القسموالحاسبات بحيث يكون مستوى دراسته فى الفيزياء و

 :دبلوم علوم فضاء  -4

كليات الهندسية على ان والجيوفيزياء والفيزياء والرياضيات ولوم أقسام الفلك من خريجى كليات الع

 .فى مستوى يقبله مجلس القسموفيزياء ويكون قد درس رياضيات 

 
 مدير االدارة                المختص             

 وكيل الكلية                                                                               

 لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                               

 المجيدداليا رجب                     عنايات عبد   

 

 فأحمد عبده الشري /د.أ                                                                                  


