
العلوم كلية العلومكلية



             Natural scienceالعلوم الطبيعية
1

م

قسم الكيمياء -قسم الرياضيات  -قسم الفيزياء 
2

        Biological scienceالعلوم البيولوجي
2

ة ا ز ف ال ل ال ة ل ال ل ال

قسم  -قسم الميكروبيولوجي -قسم علم الحشرات -قسم علم النبات -قسم علم الحيوان
قسم علوم البحار–الكيمياء الحيوية 

3
العلوم الجيولوجية و العلوم الجيوفيزيائية
Geological and Geophysical 

sciencescience
قسم علم الجيوفيزياء -قسم علم الجيولوجيا 



العلوم لدراسة الخاصة الكليات اكبر الكليات الخاصة لدراسة العلوماكبر

- chemistry: الجامعة االميريكية•
biology-physics- Mathematicsbiology physics Mathematics

and Actuarial Science

Biotechnology: الجامعة االلمانية•
Medical Biotechnology Environmental BiotechnologyMedical Biotechnology, Environmental Biotechnology,
Bio-processing, Marine Biotechnology, Pharmaceutics,

Industrial Micro-organisms, Agricultural Biotechnology  



:مجال العمل بعد التخرج

  لجميعجدداحيوىمجاليعتبر(االكاديمىاوالعلمىالبحث
)الفلكوعلوموالفيزياءالرياضياتخاصهالكليةاقسام ييم يزيري ومو )و

الكمياء-الجيولوجيا-الجيوفزياء(التعدينشركات(
كات ةش ل(اال اال )الك الكمياء-البيولوجى(االدويةشركات(

البيولوجىاقسام(الطبيهالمجاالت(
الرياضياتقسمخاصةـاالقسامكل(التدريس(
الرياضياتقسم(والبرمجهالكمبيوترمجاالت( رج جبيو بر يم(و )ري



ق ال ا ث ا ا ا ال ة تنمية المهارات و حسن استثمار الوقتن



اسبات ا اسباتندسة ندسة ا



ل الدارسة صعبة؟ •

لفة؟• م الدراسة لفة؟ل ل الدراسة م



رطبيعة الدارسة• بي

o نظري

oعم

لية • ما سوف تتعلمھ  ال

oSoftware Systems (Database , Operating systems, Software design ,  (...

oHardware ( circuits, Networking, Mobile communications, systems   (

لية • ما لن تتعلمھ  ال

oSpecific sotfwares

oHardware maintaince  

oSpecific Programming Languages oSpecific Programming Languages 



 طبيعة الدارسة



ما سوف تتعلمھ



ما لن   تتعلمھ  
ة ا جامعة ا ا



الوظائف املمكنة •

oEmbedded Systems oEmbedded Systems

oNetwork Engineers

oSoftware Engineers oSoftware Engineers 

oDesign automation

oR b ti d M hi I t lli oRobotics and Machine Intelligence

ري  املجال• الشركات الك

IBM oIBM

oValeo

oMicrosoft

oITWorks



الحاسبات كلية الحاسباتكلية
المعلومات و المعلوماتو



معلومات؟ و حاسبات لماذا حاسبات و معلومات؟لماذا
ع!فكر في االختراع.. اختراعات=حاسبات ي
المستقبل للتكنولوجيا
ناجحة أمة هي علمياً قوية جأمة ي   ي  وي   
فرص العمل بعد التخرج أو أثناء الدراسة
العلمية مهاراتك نم و أبدع و نم مهاراتك العلميةأبدع



معلومات؟ و حاسبات في وماذا ب و  ي   
األقسام:

Computer Science – Scientific Computing – Information Systems –p p g y
Computer Systems

جامعة لدراسة الحاسبات؟/ما أفضل كلية
بحثية تجريبية: طبيعة الدراسة
فرصة استكمال الدراسات العليا
 المواد الدراسية قبل التخصصVs. المواد بعد التخصص
ما لن أتعلمه في الكلية!
فرص العمل:

Programmer (developer) – Tester – DB Analyst – SW Designer 
N t k Ad i  S t E i– Network Admin - Support Engineer



البشرىالطب كلية 



عامة معلومات عامةمعلومات

 سنوات الدراسة
متقسيم سنوات الدراسة
 طرق التدريس داخل الكلية 
 الدراسة عن بعد
مزايا الدراسة
 التحديات المتوقعة
 الجامعات المتاحة للدارسة
 تكلفة الدراسة



اخترت الطب؟ليه دراسة الطب؟ليه اخترت دراسة



ة عا ئلة أسئلة عامةأ

 شرط علشان أنا جبت مجموع عالي أدخل هل
دي؟ الكلية دي؟الكلية

 ؟اخترت الكلية أو الدراسة دي بالتحديدليه
 في الدراسة في الكلية؟التخصصات إيه هي أهم
كلية أو خاصة كلية أو حكومية كلية األفضل إيه األفضل كلية حكومية أو كلية خاصة أو كلية إيه

أهليه أو تعليم مفتوح في المجال اللي حابه؟



هل الدراسة صعبة في المجال اللي إخترته؟
خا ا ل ات ا د ل أك إن ت إخت لو إخترت إني أكمل دراسات عليا خارجل

مصر، هل الموضوع ده سهل؟
ف لظ ة ا ال ا الكل أ ال إيه التخصص أو الكليات المناسبة لظروف إ

السوق وطلباته؟
أ هل التخصص اللي أنا داخله مطلوب في

الخارج؟















أرعاها و الثقة هذه جيدا قدر جيدا قدر هذه الثقة و أرعاها
»لنفسكالخيك ما تحب حب «



الصيدلة يكلية ي ا



مصر؟ ف الصيدلة كليات الصيدلة في مصر؟كليات
24الجمهورية مستوى على للصيدلة كلية هوري24 ج وى  ى  ي  ي 
الجامعات الحكومية تحتاج إلى نسبة مرتفعة في الثانوية العامة
مكلفة؟ صعبة؟ الدراسة صعبة؟ مكلفة؟الدراسة

http://www.cps-arabia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=121
http://www.tansik.egypt.gov.eg/application/LimitE2013.htm



الصيدلة كليات ف الدراسة أقسام الدراسة في كليات الصيدلة أقسام
)عملي\نظري( )يي(
 علم الصيدالنيات و الصيدلة الصناعيةPharmaceutics and Industrial 

pharmacy

ال ة األ Phل l  d T i l  علم األدوية و السمومPharmacology and Toxicology 

كيمياء صيدلية Pharmaceutical (Medicinal) Chemistry

كيمياء تحليليةAnalytical Chemistryy y

 كيمياء عضويةBiochemistry

 علم العقاقير و كيمياء النباتاتPharmacognosy and 
PhytochemistryPhytochemistry

 الميكروبيولوجي و المناعةMicrobiology and immunology

 الصيدلة االكلينيكيةClinical Pharmacy



الصيدلة لخريج التقليدية المهن التقليدية لخريج الصيدلةالمهن

 و الخاصةالحكومية ( صيدليات المستشفيات(
الصيدليات العامة

ة ك ن اإلكل لة ال الصيدلة اإلكلينيكية
 الصيدلة الصناعية
 مراقبة الجودة على المستحضرات الصيدلية
 المختبرات الطبية الجنائية
شركات األدوية في الدعاية و التسويق
األدوية لشركات العلمية ويالمكاتب أل ر  ي  ب 
 دراسات عليا(البحث العلمي(
 مصركصيدلي خارج العمل



الصيدلة لخريج تقليدية الغير المهن الغير تقليدية لخريج الصيدلةالمهن

الكيمياء-االحياء-لمواد العلوم...خاصة األجنبية...التدريس في المدارس الخاصة!!
 أحيانا تطلب بعض المستشفيات والمعاهد الصحية في الخليج مدرسين صيادلة

لتدريب الفنيين لديهم -حاصلينعلى بكالوريوس 
إدارة الجودة للرعاية الصحية، وهو من صميم عمل الصيادلة
ادارة الموارد البشرية في المؤسسات الصحية وشركات األدوية
Healthcare and Hospital management إلدارة المستشفيات داخل و p g

خارج مصر
مجال الترجمة العلمية في مجاالت الطب والصيدلة مفتوحة للصيادلة
Pharmacoeconomics
Pharmacovigilance
Public health and epidemiology
شركات البترول والصناعات الكيميائية و الغذائية



ة كليـــة الزراعــــــةة



زراعة القاهرة زراعة عين شمس زراعة اإلسكندرية
اإلجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي  الزراعىواإلرشاد  الريفىالمجتمع  اإلرشادي الزراعي

غابات وأشجار خشبية
اإلقتصاد الزراعى الزراعى األقتصاد االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية

االقتصاد المنزلي
الهندسة الزراعية الهندسة الزراعية الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

بان األل األلبان وتقنية األلـــبانعلو علوم وتقنية األلبان
أمراض النبات أمراض النبات أمراض النبات

اإلنتاج الحيواني الحيوانى األنتاج اإلنتاج الحيواني والسمكي
إنتاج الدواجن إنتاج الدواجن

والمبيدات اإلقتصاديةالحشرات  وقاية النباتات علم الحشرات التطبيقي
الخضر الخضر

بساتين الزينة الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق
اض األ اضل األ ا ال اض األ األراضىل األراضىعلوم علوم األراضي والمياه

الصناعات الغذائية علوم األغذية علوم وتقنية األغذية
بساتين الفاكهة البساتين الفاكهة

الحيويه الكيميـــاء الزراعية الحيوية الكيمياء اآلفات مبيدات وتقنية يويكيمياء ء  ي ي ي زر يوي  ء  ي ي بي  ي  ء و ي ي
)المجتمع الريفي(التنمية الريفية 

المحاصيل المحاصيل علوم المحاصيل
الوراثة الوراثة الوراثة

النبات الزراعى الزراعىالنبات 
الميكروبيولوجيا الزراعية الزراعية الميكروبيولوجيا

الزراعية والنيماتولوجياالحيوان 



العلومفيالبكالوريوسدرجةالكليةمجلسطلبعليبناًءاإلسكندريةجامعةمجلسيمنح  العلوم في البكالوريوس درجةالكليةمجلسطلبعلي بناء  اإلسكندريةجامعةمجلسيمنح
:التالية البرامج أحد في الزراعية

1 - النباتي اإلنتاج.
2 - الحيواني اإلنتاج.

ةل3 ذ األ 3-األغذيةعلوم.
4 - النبات وقاية. 
5الزراعيةالحيويةالتقنية 5-الزراعيةالحيويةالتقنية.
6 - الزراعية واالجتماعية االقتصادية العلوم.
7-الزراعيةالهندسة. يه7 .زر
8 - والمياه األراضى.



والتوجهات الفرعية التابعة لها البرامـج
:الزراعية الحيوية التقنية -5 :النباتي اإلنتاج -1
وراثة خشبية وأشجار غابات       · 

:الزراعيةواالجتماعيةاالقتصاديةالعلوم-6 :الزراعية واالجتماعيةاالقتصاديةالعلوم6بساتين·  بساتين      
زراعي اقتصاد       ·  محاصيل       · 
ريفي مجتمع       ·  :الحيواني اإلنتاج -2
شا  اإ ا  زراعيإرشاد     · اإ حيوانيإنتاج     · 
منزلي اقتصاد       ·  داجني إنتاج       · 
.الزراعية الهندسة -7 :األغذية علوم -3
.والمياه األراضي -8 غذائية صناعات

البان تقنية
:النباتوقاية4 :النباتوقاية-4
اقتصادية حشرات       · 
نبات أمراض       · 
آفات مبيدات       · 



كلية الهندسة



الهندسة كلية ف الدراسة في كلية الهندسةالدراسة
هندسة؟ كلية في الدراسة مدة هي ما

الدراسة؟ تعتمد ماذا على

اتها ةفالتخ ة؟كل ند ال الهندسة؟ كليةفيالتخصصاتهيما

هندسة؟ كلية في الدراسة تحتاج ماذا

هندسة سمات أحد من الطالبي النشاط

للخريجينالمتاحةالعملفرص للخريجينالمتاحةالعملفرص

هندسة كلية في العليا الدراسات



ة طبية - اتصاالت –كهرباء : كليـــة الهندسةة



؟ الهندس التخصص تختار كيف تختار التخصص الهندسي؟كيف

تكونه بعد التخرج بخمس سنوات؟/ما الذي تريد أن عمله
األمراض لمعالجة مادة أو جهاز ضأصمم ر أل ج  و   ز  م جه
أصمم وسائل اتصال حديثة
لالستشعار دقيق جهاز أصمم جهاز دقيق لالستشعارأصمم
أصمم تكنولوجيا جديدة

 لكن الواقع غير ذلك... تصميم = هندسة!



الكهربية الهندسة من تتوقع ؟)1(ماذا ؟)1(ماذا تتوقع من الهندسة الكهربية 
نية اإللكتر ائر الدوائر اإللكترونيةالد
النظم الميكرونية
تكنولوجيا النانو
لبة ال الة ال فيزياء الحالة الصلبةفيزيا
معالجة اإلشارات و الصور
االتصاالت
ة ق التط ات غناط الكهرومغناطيسيات التطبيقيةالك



الكهربية الهندسة من تتوقع ؟)1(ماذا ؟)1(ماذا تتوقع من الهندسة الكهربية 
الطاقة القدرة و الطاقةالقدرة
النظم و التحكم
الضوئيات
ا البالز عل ة هندسة و علوم البالزماهند
علوم و أجهزة الكم



الطبية؟ الهندسة من تتوقع ماذا تتوقع من الهندسة الطبية؟ماذا
ية الحي الميكانيكا الحيويةالميكانيكا
الحوسبة و النمذجة الحيوية
التكنولوجيا الحيوية
نية يك ال ائ الموائع الميكرونيةال
الهندسة العصبية
هندسة األنسجة
ة ال اد المواد الحيويةال



اإلعدادية السنة أثناء السنة اإلعداديةأثناء

 تخصصات و حاول تقرأ عنهم و اختبر  10-5حدد
يوميولك

جوجل هو صديقك دائما: ال تنسى
ك؟ أفكا ل ف ة الك ن أين الكرة في ملعب أفكارك؟أ

 اعرف شخصيتك و اختر ... ال تنخدع بالفرص األكثر
لنفسك



تبدأ و العلمية رحلت تنته أين تنتهي رحلتي العلمية و تبدأأين
الحياة العملية؟

ما ال نهاية
قاعدة ل أ تذكر أول قاعدةتذك
اسأل نفسك السؤال الصحيح دائما
اهتم بالنشرات العلمية و االشتراك فيها
برياهتم جدا بريادة األعمال ج م
ال تخجل من التغيير



العمل فرص العملفرص

البحث العلمي و التدريس
ة تط ال الصناعة المتطورةالصناعة
استكشاف األعطال
اإلدارة و ريادة األعمال
ويقالمبيعات و التسويق و بي
العمل المجتمعي و التنموي
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