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أن تكووون الكليووة الرائوودة فووا مجوواالت العلوووم والتك ولوجيووا تموو ت درجووات علميووة معتموودة لمرحلتووا 

 البكالوريوس والدراسات العليا وتتفاعل إيجابيًا مع قطاعات المجتمع. 

 

 

 

 

 

 

العلوووم ااساسووية والتك ولوجيووة وعلوى مسووتو  عوواء  موون الكفووا ة  إعوداد وتييئووة جووريجين متميووزين فوى

العلمية والعملية ملتزمين بأجالقيات المي وة وقوادرين علوى الم افسوة وممارسوة الميوام بجوودة عاليوة 

 على المستويين المحلى وااقليمى لحل مشاكل المجتمع العلمية والبيئية والبحثية. 

 

 

 

 

 

 

المجاء التعليمى والبحثى وجدمة المجتمع، كما تلتزم إدارة الكلية بالتوافق  رائدة فى عة القاهرةجام

الم طبقة على الكلية والمتطلبات القانونية    ISO  9001/2015مع متطلبات المواصفة الدولية 

 والتشريعية واللوائت ومن جالء التطبيق الفعاء ل ظام إدارة الجودة مستيدفين ااتى:

الداجليين والخارجيين وتحقيق متطلباتيم الحالية والمستقبلية من جالء إرضا  المستفيدين  •

 تقديم الخدمات التعليمية والبحثية وجدمة المجتمع طبقا للمواصفات المحلية والعالمية.

 تطبيق المواصفات الف ية لجميع الخدمات التعليمية. •

 دا .العمل الجماعى مع تييئة أفضل الظروف البيئية الم اسبة لجودة اا •

 التدريب والتأهيل المستمر لجميع أعضا  هيئة التدريس والعاملين بالكلية. •

 التطوير والتحسين المستمر. •

مراجعة السياسة واالهداف للكلية دوريا وذلك لتأكيد استمرار م اسبتيا وفاعليتيا للوصوء  •

 إلى التطبيق الفعاء ل ظام إدارة الجودة.
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  الحميد وجدي الم اوى عبدكلمة ااستاذ الدكتور / 

                                   

 عميد الكلية                                                   

 ب ائى الطلبة والطالبات:أ

كما  جامعة القاهرة –يسعدنى أن أرحب بكم فى أروقة كلية العلوم    

أن اتقدم لكم جميعا بخالص التم يات بالتوفيق وال جاح فى هذه  يسعدنى

مرحلة من ااهمية بمكان إلعتبارها المحطة ااجيرة  وهاالمرحلة الجديدة من حياتكم 

لب ا  المستقبل، لذا فإن ى وباعتبارى أباً لكم جميعاً أهيب بكم االهتمام بيذه المرحلة من 

الذى هو من المفترض به أن يكون محط أنظاركم حياتكم انيا المؤهلة لسوق العمل و

 جميعاً 

إن الطالب هو محور العملية التعليمية وثمرتيا وغاية وجودها، وإعداده لمواجية    

الحياة وتحدياتيا فى الحاضر والمستقبل هو اليدف ااساسى الذى نسعى اليه جميعاً 

ً من ذلك تعمل الكلية على إعداد الخريجين على أ على المستويات العلمية وانطالقا

والعملية والسلوكيات االيجابية بما يتوافق مع حاجة سوق العمل وحتى يستطيعون القيام 

 بدورهم فى جدمة مجتمعيم فى جميع المواقع.

وتتميز كليت ا بأن لدييا أعضا  هيئة تدريس ذوى كفا ة عالية يعملون بروح       

والمحبة والتعاون، حيث تعمل بكل  النسجاماالفريق وأهم ما يميز هذا الفريق هو روح 

جد وتفان من أجل مساعدة الطالب وتشجعييم على الحوار واالنفتاح على الثقافات 

 المختلفة لالرتقا  بمستوى تعليمى جامعى ي عكس على ادائيم المي ى فى أماكن عمليم.

ً أسأء هللا تعالى العلى القدير أن يعين قادت ا ووالة أمورن    ا وأن يحفظ وط  ا وجتاما

وشعب ا من كل مكروه، وأن يجعل ا دائماً هداة ميتدين وأن يصلت شباب ا الى جدمة دي يم 

 ووط يم ووالة أمورهم وهللا الموفق والمستعان.  
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 كلمة ااستاذ الدكتور / هشام أحمد يوسف

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        

                   

العلوم جامعة القاهرة كلية االعزا  طلبة وطالبات اب ائى  

اتقدم اليكم بخالص التحية وادعو هللا لكم جميعا بالتوفيق فا دراستكم.   

ت ا ــــــــوـالجيود لرفعوة كلي وبوذءكلية العلوم بانتمائكم ليوا كموا نودعوكم إلوى االلتوزام  تعتز 

وفير ــــوـالعزيزة كما تعدكم ادارة الكلية واساتذتيا وجميع م تسبييا انيم لن يألوا جيودا لت

فووا  الكليووة لتحقيووق رؤيووة ورسووالة العلموواجميووع االمكانيووات وتقووديم المسوواعدة والوودعم 

داد وتييئووة جووريجين متميووزين وعلووى مسووتو  عوواء  موون الكفووا ة العلميووة والعمليووة ـــــــــووـإع

ين بأجالقيات المي ة وقادرين على الم افسة وممارسة الميوام بجوودة عاليوة ـــــــــــملتزم

 على المستويين المحلى وااقليمى لحل مشاكل المجتمع العلمية والبيئية والبحثية.

ية ـوـبالكل لشئون التعليم والطالب ممثلة فا إدارة رعايوة الشوباب كما تدعوكم وكالة الكلية

االت ـــوـجميع ما توفره لكم الكلية من اانشطة الطالبية فا شوتى مجللمشاركة الفعالة فا 

الثقافة والرياضة والف ون بالتزامن مع سعيكم الدائم للتحصيل العلموا والتفووق الدراسوا 

 إضافة متميزة لبلدكم وع واناً مشرفاً لوط كم. ولتكونواكليت ا  لرفع أسيم
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 جامعة القاهرة فى سطور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فدان بمديرية الدقيلية  166أفدنة مع وقف  6بـ وضع حجر ااساس للجامعة إثر تبرع ااميرة فاطمة إسماعيل  تم •

 انتقاء الجامعة لمقرها الجديد بشارع الفلكى. 1916ج يه(.  2600وتحمليا تكاليف الب ا  )

 تأسيس المكتبة المركزية تحت مظلة رابطة جريجى الجامعة.   1997 •

ج التعليم امبر وبث مشروع التعليم االلكترونى وم افذ التعليم المفتوح فى ااقاليم والدوء العربية تطوير 2005 •

 .المفتوح على ق اة التعليم العالى

 .افتتاح المكتبة المركزية الجديدة ضمن فعاليات احتفاء الجامعة بالعيد المئوى للجامعة 2008 •

 مستشفيات الجامعة

تضم مستشفيات جامعة القاهرة مجموعة من المستشفيات التعليمية والعالجية فى جميع فروع الطب. وتقع مستشفى 

 الطلبة بميدان الجيزة.

 المدن الجامعية

تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة ويتولى اإلشراف علييا مجلس يؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعة 

 وهى: مليا جالء شير أغسطس من كل عا مويبدأ التقد والطالب لشئون التعليم

 ش ثروت . بين السرايات. أمام الجامعة مدي ة الطلبة:  -1

 ش الشييد جماء الدين عفيفى بالجيزة بجوار مستشفى الطلبة  مدي ة الطالبات:   -2

 ش المساحة بالدقى 25  (:1ملحق بيت الطالبات رقم )  -3

 ش المي دس إسماعيل أنورمتفرع من ش نواء . العجوزة 8 (:2بيت الطالبات رقم )  - 4

 ش الدكتور مصطفى مشرفة جلف قسم بوالق الدكرور.  مدي ة رعاية الطالبات:  -5
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 المكتبة المركزية الجديدة 

تحتوى على مجموعات من الكتب  وهى 1932افتتحت عام و 1931شيدت مكتبة بجامعة القاهرة المركزية عام 

والمراجع العامة  والمعاجم والموسوعات والخــرائط ال فيسـة وال ـادرة باإلضـافة إلى المخطوطات والدوريات

سوزان مبارك الدعوة إلى تطوير وتحديث  وجيت السيدة/ 1994وفى عام . المتخصصة وهى إما ميداة أو مشتراهو

فى حشد الطاقات الممك ة، وتمت موافقة الجامعة على إنشا  مكتبة جديدة عام  ووعدت بأن تسيم المكتبة المركزية

 ضمن فاعليات االحتفاء بمئوية الجامعة. 29/1/2008وتم وضع حجر ااساس للمشروع، وقد تم افتتاحيا يوم  1996

 

 قاعة االحتفاالت الكبرى

 

مقعــوـد موزودة 148مقعداً م يوا 1099وتضــــــم  1935ام افتتحت قاعة االحتفاالت الكبــــرى بجامعة القاهــــــرة فى ع

 1264مقعــووـداً، والطووابق الثووانى  1269بجيووـاز ترجمـووـة فووـورية فووى الصفـووـوف ااولووى يتســــووـع الطـووـابق ااوء لعوودد 

 .تعتبر رمز لجامعة القاهـــــرة التى، و م 52شكل نصف كرة ارتفاعيا  مقعـــداً، ويعــلو هذه القاعــــة قبة على

 

 فى سطور كلية العلوم

 فى ملحق سراي الزعفران بالعباسية. 1925فى مارس  11انشا  كلية العلوم  •

 –علم الحيوان  –علم ال بات  –الكيميا   –الفيزيا   –انتظام الطلبة فى أقسام )الرياضيات  1925أكتوبر  •

 الجيولوجيا(.

 ااستاذ الدكتور/على مصطفى مشرفة أوء عميد مصري.تعيين 1936مايو س ة  •

 1936انشا  قسم اارصاد الجوية والفلك عام  •

 إنشا  قسم علم الحشرات. 1948 •

 تم نقل الكلية من ملحق سراي الزعفران بالعباسية إلى موقعيا الحالا بالحرم الجامعا بالجيزة. 1950 •

 إنشا  قسم الجيوفيزيا . 1981 •

 زيا  الحيوية.إنشا  قسم الفي 1982 •

 بد  الدراسة ببرنامج التق ية الحيوية/والكيميا  الحيوية الجزيئية. 2006 •

 بد  الدراسة ببرنامج علوم البتروء الجيولوجية. 2007 •
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 الموقـــــــــــــع رقم المدرج

 الكيميا  والفيزيا  )مدرج مشرفة( بين قسمى 1

 )مدرج والى( بين قسمى علم ال بات وعلم الحيوان 2

 الطابق ااوء بقسم الكيميا   3

 الطابق الثانى بقسم الكيميا  4

 الطابق ااوء بقسم علم الحيوان  5

 الطابق الثانى بقسم علم الحيوان 6

 بيو المب ى الرئيسى للكلية 7

8 
 الحشراتالطابق ااوء بقسم علم 

9 

 الطابق الثانى بقسم الرياضيات بالمب ى الرئيسى للكلية 10

 الطابق اارضى بقسم ال بات 11

 )مدرج حسين سعيد( الطابق الثالث بقسم ال بات 12

13 
 الطابق ااوء بقسم الرياضيات بالمب ى الرئيسى للكلية

14 

15 
 للكلية الطابق الثانى بقسم الرياضيات بالمب ى الرئيسى

16 

 الطابق الثالث بقسم الرياضيات بالمب ى الرئيسى للكلية 17

 الطابق الثالث بقسم الجيولوجيا 19

 الطابق الثانى بقسم الجيولوجيا 20

 الطابق ااوء بقسم الجيولوجيا 21

22 

 الطابق الثانى بقسم الفيزيا 
23 

25 

26 

 بملحق قسم الفيزيا              الطابق الثانى 27

 )مدرج الحف اوى( الطابق الثانى بقسم علم الحشرات 28

 قسم البيوفيزيا  29

 الطابق ااوء بقسم ال بات القديم  30

 الطابق اارضى بمب ى قسم الكيميا  الجديد أ ، ب ، ج

 الطابق ااوء بمب ى قسم الكيميا  الجديد د ، هـ

 الكليةقاعات ومتاحف 

 الموقـــــــــــــع ةأسم القاع

 بالدور ااوء بقسم علم الحشرات متحف الحشرات

 بالدور ااوء بمب ى ال بات القديم المعشبة         

 بالدور الثانى  بقسم الجيولوجيا متحف الجيولوجيا          

 بقسم علم الحيوان متحف علم الحيوان          

 بالدور ااوء بمب ى ال بات القديم  بن سي ا               اقاعة 

 بجوار ملحق قسم الفيزيا  مركز التحاليل الدقيقة       

 بالدور اارضى بمب ى ال بات القديم مركز صيانة ااجيزة       
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تسمت للطالب بالمرور من جالليا لاللتحاق بالكلية ويعتبر هذا  يعد قطاع شئون التعليم والطالب البوابة الرئيسية التى

 وبعده أيضاً. القطاع هو همزة الوصل بين الطالب والكلية حتى تخرجه

 الطالب إدارتين رئيسيتينوويشمل قطاع شئون التعليم 
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 عزيزي طالب كلية العلوم جامعة القاهرة

الدراسة ب ظام الساعات المعتمدة الذي تطبقه أغلب جامعات العالم المتقدم وليس الفصوء الدراسية وال الس وات   تتم 

 :التاليةوتتم الدراسة طبقا لب ود الئحة الكلية  الدراسية.
 

 

 تتكون كلية العلوم من ااقسام التالية :   : (1مادة )

 قسم الرايضيات -1
 قسم الفيزايء -2
 قسم الكيمياء -3
 قسم النبات -4
 قسم علم احليوان -5

 قسم اجليولوجيا -6
 قسم علم احلشرات -7
 قسم الفلك واألرصاد اجلوية -8
  الفيزايء احليوية قسم  -9

 قسم اجليوفيزايء -10
 

 
 تم ت جامعة القاهرة ب ا  على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية التالية: ( :2مادة )

 التخصصات التالية:  فا)أ(: درجة البكالوريوس فى العلوم )تخصص م فرد( 

 
 رايضيات -1
  إحصاء -2
 علوم حاسب -3
  فيزايء -4
 فيزايء اإلتصاالت -5
 كيمياء   -6

 )ر(
 )ص(
 )س(
 )ف(
 )ت(
 )ك(

 جيولوجيا -7
 فلك -8
 فضاءعلوم ال -9

 الفيزايء احليوية -10
 جيوفيزايء-11
 

 )ج(
 )ل(
 )ض(
 )بف(
 )جف(
 

 اً احكام قانون ت ظيم الجامعات.ويجوز أن ت شأ بالكلية تخصصات م فردة أجرى وفق

بتوواري   2804طبقووا للقوورار الوووزاري رقووم  ( بمصووروفات)  علوووم البتووروء الجيولوجيووة وتووم إنشووا  برنووامج •

 .م16/10/2007

 التالية: التخصصات يف( : درجة البكالوريوس )ختصص مزدوج( ب)
 رايضيات/إحصاء  -1
 يات/علوم حاسب رايض -2
 فيزايء/رايضيات -3
 يات/فلكرايض -4
 فيزايء/فلك -5
  فيزايء/علوم جوية -6

 )ر/ص(
 )ر/س(
 )ر/ف(
 )ر/ل(

 )ف/ل(
 )ف/جو(

 كيمياء/كيمياء حيوية  -8
 كيمياء/نبات  -9

 كيمياء/ميكروبيولوجيا  -10
  يوانعلم احل كيمياء/  -11
 كيمياء/جيولوجيا  -12
 صحية بيئةو شرات علم احل كيمياء/  -13

 )ك/كح(
 )ك/ن(

 )ك/ميك(
 )ك/ح(
 )ك/ج(
 )ك/ش(

 الدرجات العلمية )برامج الكلية(  2ـ2

 أقسام الكلية   1ـ2

 ـ   نظام الدراسة بكلية العلوم ــ جامعة القاهرة2
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   )ك/ف( كيمياء/فيزايء  -7
 ويجوز أن ت شأ بالكلية تخصصات مزدوجة أجرى وفقا احكام قانون ت ظيم الجامعات .

 894(  طبقووا للقوورار الوووزاري رقووم بمصووروفات)  التق يووة الحيويووة/كيميا  حيويووة جزيئيووةوتووم إنشووا  برنووامج  •

 .م15/6/2006بتاري  

 

 
  :(3مادة )

ها لغة  اإلنجليزيةنظام الدراسة المتبع فا الكلية هو نظام الساعات المعتمدة فا إطار الفصل الدراسا، واللغة 

 .واالمتحانات الدراسة

  :(4مادة )
من الالئحة الت فيذية لقانون  148العلوم أربع س وات جامعية طبقا للمادة  فامدة الدراسة ل يل درجة البكالوريوس 

 ت ظيم الجامعات، وتحقق هذه المدة أربعة مستويات دراسية ويشمل المستوى الواحد على فصلين دراسيين أوليما 

دراسته أكثر من تمتد فترة  الذيالربيع يفصل بي يما عطلة نصف العام . ويسمت للطالب  فاالخريف ، واآلجر  فا

 من هذين الفصلين.  أي فاأربعة س وات أن يتخرج، إذا حقق متطلبات التخرج 

  : (5مادة )
    المعتاد من سبعة عشر أسبوعا موزعة على ال حو التالا: الدراسايتكون الفصل 

 فرتة التسجيل مدهتا أسبوع واحد. -أ
 فرتة الدراسة متتد أربعة عشر أسبوعا. -ب
 ىف هناية الفصل، مدهتا أسبوعني. حاانتاالمتفرتة  -ج

  : (6مادة )

أسابيع يسجل فيه الطالب بحد أقصا تسوع  8يجوز لمجلس الكلية أن يوافق علا فتت فصل دراسا صيفا مكثف مدتة 

سواعات معتمودة للطالوب الوذى سووف يتخورج فوى  3و زيادة ساعات معتمدة وفقاً لقواعد ورسوم يحددها مجلس الكلية 

 .الدراسىهذا الفصل 

 

  معيار الساعة المعتمدة : :(7مادة )
تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضورة مودتيا سواعة واحودة أسوبوعيا جوالء بال سبة للمحاضرات ال ظرية:   -أ 

   الواحد . الدراساالفصل 

سوواعة معتموودة واحوودة لكوول فتوورة عمليووة أو تدريبيووة  تحتسووب  بال سووبة للوودروس العمليووة والتوودرببات التطبيقيووة: -ب

   ساعات أسبوعيا جالء الفصل الدراسا الواحد . 3إلى  2مدتيا من 

 
ساعة معتمدة على ااقل، تووزع وفقواً لموا  146 هاالعلوم  فامتطلبات التخرج ل يل درجة البكالوريوس  :( 8) مادة

 يلا : 

 متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس يف العلوم  5ـ2

 معيار الساعة املعتمدة  4ـ2

 نظام الدراسة والفصول الدراسية املتبعة بالكلية  3ـ2
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 ساعات معتمدة توزع على ال حو التالا : 8: متطلبات الجامعة  -1

 ساعة معتمدة يف دراسة احلاسب اآليل. 2
 ساعة معتمدة يف دراسة اللغة اإلجنليزية.  2
 ساعة معتمدة يف دراسة حقوق اإلنسان.  2
 ساعة معتمدة يف الدراسات اإلنسانية يف أحد املقررات اآلتية:  2

 –ثقافووة بيئيووة  –مبووادى  القووانون وقووانون المي ووة  -لغووة عربيووة -ثقافووة إسووالمية -مبووادا اإلدارة والمحاسووبة

 .  وفلسفة العلوم تاري 

 المستوى ااوء وتشمل:  فاساعة معتمدة تقع جميعيا  30: متطلبات الكلية -2

 . الكيمياء والفيزايء والرايضياتمقررات ساعة معتمدة موزعة ابلتساوي على كل من  18
 ساعة معتمدة موزعة على اثنني من املقررات التالية:12

حشورا ت العلوم  - جيولوجيوا –علم الحيووان  –علم ال بات  - مبادا برمجة -ميكانيكا  -رياضا إحصا  –جبر

 .جيوفيزيا  –حيوية  فيزيا  –فلك وعلوم فضا   -ا يـبيولوج –وصحة البيئة 

   :متطلبات التخصص -3
سواعة معتمودة يحوددها القسوم التوابع لوه  108 هوامتطلبات التخصص ل يل درجة البكالوريوس )تخصص م فورد(  -أ

 مادة التخصص الم فرد.

سوواعة  54سوواعة معتموودة بواقووع  108 هووامتطلبووات التخصووص ل يوول درجووة البكووالوريوس )تخصووص مووزدوج(  -ب

 كل من فرعى التخصص المزدوج يحددها كل من القسمين المع يين. فامعتمدة 

شوركات أو مصوانع  فواأسابيع  6ساعة معتمدة تدريبات تطبيقية لمدة  72 اجتيازهميؤدى كافة طالب الكلية بعد  -جـ

سواعات معتموودة.  احتسووابأو هيئوات ذات صولة بالتخصووص أو بالكليوة إذا تعووذر إيجواد موقووع جارجيوا وذلووك بودون 

 .ويختار المرشد ااكاديما الوقت الم اسب للتدريب جالء ااجازات الصيفية

 

 

   
  : (9مادة ) 
 أوال : القبوء  

 التواتقبل كلية العلوم الطالب الحاصلين على الثانويوة العاموة )القسوم العلموا( أو موا يعادليوا وفقواً لشوروط القبووء  -أ

  يحددها المجلس ااعلى للجامعات.   

على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيود علوى ااقول مون الكليوات يجوز لمجلس الكلية قبوء طالب من الحاصلين  -ب

ااجرى للدراسة بالكلية وذلك بعد أجذ رأى مجالس ااقسام المختصوة وبشورط أال تقول مودة الدراسوة بالكليوة عون 

 س تين دراسيتين

  ااكاديماثانياً : التسجيل 

علووى ت فيووذ قواعوود إدارة شووئون التعلوويم و الطووالب  تقوووم وكيوول الكليووة لشووئون التعلوويم والطووالب  تحووت اشووراف -أ

، علوى أن تسوجل البيانوات الدراسواالقوائم لكل من المجموعات الدراسية، الجدوء  وإعدادالتسجيل وإجرا اته 

الفصول   ويوتم االنتيوا  مون تسوجيل الطوالب فوى ااسوبوع ااوء مون بود. سجالت جاصوة معتمودة فاااكاديمية 

 .الدراسا

 لم يتمكن مون التسوجيل اسوباب قيريوة تقرهوا لج وة شوئون الطوالب ويوافوق علييوا مجلوس الذيللطالب  يجوز -ب

 القبول، التسجيل األكادميي والعبء الدراسي  6ـ2
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 .(الثاناالكلية أن يسجل تسجيال متأجرا جالء الفترة اإلضافية للتسجيل )ااسبوع 

 ثالثاً : اإلرشاد ااكاديما

ه علوى اجتيوار الموواد موع تحديود عودد ، ميمتوه توجيوه الطالوب دراسوياً ومسواعدتيتم توفير ارشاد أكاديما للطوالب

قود تعترضوه  التوايسجل فييا وفقا لظروفه وقدراتوه واسوتعداداته، ومسواعدته علوى حول المشوكالت  التاالساعات 

 أث ا  الدراسة.. 

 الدراسارابعاً : العب  

فصوول دراسووا، ويجوووز  سوواعة معتموودة لكوول 19سوواعة وال يزيوود عوون  12يسوومت للطالووب بالتسووجيل فيمووا ال يقوول عوون  -1

 : الحاالت التاليةويستث ى من ذلك   .فا حاالت مبررة يوافق علييا مجلس الكلية اادنىإنقاص الحد 

 ما تطرحه ااقسام من ساعات وفقاً لبرامجيا الخاصة. -أ

فووأكثر( أن يضوويف إلووى ذلووك سوواعتين معتموودتين فووى الفصوول  3لووه معوودء تراكمووا  الووذييمكوون للطالووب المتفوووق ) -ب

ساعات معتمدة طوواء فتورة الدراسوة فوى مقوررات إضوافية اجتياريوة مون متطلبوات  8الدراسا الواحد وبحد أقصى 

 التخصص بأقسام الكلية المختلفة، على ان يضاف تقديره فييا إلى معدله التراكما.

  يجوووووووز لمجلووووووس الكليووووووة زيووووووادة الحوووووود ااقصووووووى للعووووووب  الدراسووووووا فووووووا الفصوووووول الدراسووووووا ااجيوووووور -جووووووـ

 غرض إتمام متطلبات التخرج.بمعتمدة أربع ساعات للطالب بحد أقصى  تخرج() ترم 

 12بالتسوجيل فوا أكثور مون متتوابعين لفصولين دراسويين  1.00 أقول مون ال يسمت للطالب الوذي لوه معودء تراكموا -د 

 الفصل الدراسا.   فاساعة معتمدة 

إذا ثبت  والثانايجوز أن يعفى الطالب المحوء من جامعة أجرى معترفاً بيا من بعض مقررات المستويين ااوء  -هـ

الجامعة المحووء م يوا ويكوون اإلعفوا  بقورار مون رئويس الجامعوة بعود  فامقررات تعادليا  فاأنه قد درس ونجت 

المسووتويين الثالووث والرابووع أو أجووزا  موون  مقوورر موون مقووررات أيموافقووة مجلووس الكليووة وال يجوووز اإلعفووا  موون 

 . مقررات الفرقتين ااولى والثانية

 

 

 

 :  (10مادة )
حتى نياية ااسوبوع الرابوع فقوط مون الدراسوة وذلوك بموا ال يخول  أكثريجوز للطالب أن يضيف أو يحذف مقررا أو  -أ

 ( .9المادة ) فاالم صوص عليه  الدراسابالعب  

. الدراسوامقرر حتى نياية ااسبوع السادس مون بود  التسوجيل للفصول  يجوز أن ي سحب الطالب من دراسة أى -ب

تجواوز نسوبة الغيواب المقوررة قبول  عودمسجل الطالب ااكاديما بتقدير "م سوحب" بشورط  فاويُسَجل هذا المقرر 

 بعد هذا الميعاد علوى لج وة شوئون التعلويم والطوالب لل ظور فييوا االضطراريةاالنسحاب. وتعرض حاالت االنسحاب 

 (9للطالب وفقاً للمادة ) الدراساوإقـرارها من مجلس الكلية على أال يخل االنسحاب بالعب  

. 

يجوز للطالب تعديل مسار تخصصه بشرط استكماء متطلبات التخصص المرغوب فيوه وعودم احتسواب السواعات  -ج

ذلوك بعود موافقوة المرشود مجواء متطلبوات التخصوص الجديود. و فوااجتازها الطالب من قبول وال تقوع  التاالمعتمدة 

علوى أن يكوون هوذا التعوديل فوى بدايوة  ااكاديما ولج ة شوئون التعلويم والطوالب ومجلوس الكليوة علوى هوذا التعوديل

 .الفصل الدراسى

 

 اإلضافة ، احلذف ، االنسحاب وتعديل املسار  7ـ2
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 : (11مادة )

يخضع الطالب لل ظوام العوام للجامعوة والكليوة، وتطبوق عليوه قواعود الفصول مون الجامعوة، وفورص إعوادة القيود وااعوذار 

، وكافوة القواعود والقووانين واللووائت الخاصوة بشوأن تأديوب الطوالب الدراسواالمقبولة لعدم أدا  االمتحان، ووقف القيود 

 قانون ت ظيم الجامعات والئحته الت فيذية. فاوالم صوص علييا 

 

 

 

 : (12مادة )

سوجل معود لوذلك مون قبول  فوابود  كول محاضورة نظريوة أو فتورة عمليوة  فوايتولى أستاذ المقرر تسوجيل حضوور الطوالب 

 شئون الطالب. مع مراعاة ما يلا:  

% من مجموع ساعات المقورر، ويتوولى أسوتاذ المقورر 25الحد المسموح به لغياب الطالب بدون عذر مقبوء هو  -أ

وانوذار الطالوب علوى صوفحتة بموقوع  التخاذ الوالزمحالة تجاوز هذه ال سبة  فاإجطار إدارة شئون الطالب بخطاب 

 . تسجيل الطالب بالكلية

الطوالب ويعتموده قرر وكان غياب الطالب بدون عذر تقبلوه لج وة شوئون الم فا% 25إذا زادت نسبة الغياب عن  -ب

المقورر وتودجل نتيجوة الرسووب  فوا‘‘ محوروم’’يسجل للطالوب تقودير  مجلس الكلية ب ا ا على طلب مجلس القسم

 حساب المعدء التراكما للطالب . فا

التعلويم والطوالب ويعتموده مجلوس  % وكان غياب الطالب بعذر تقبلوه لج وة شوئون25إذا زادت نسبة الغياب عن  -ج

 طالب تقدير م سحب.لل يسجلو الكلية

يستث ا من ذلك الطالب الذي سجل مقرر تكرر فيه الرسوب أكثر مون مورتين للمقوررات ال ظريوة فقوط والمقوررات  -د

 .التا تشمل علا دراسة نظرية وعملية

 

 
 

   :(13مادة )
 )مائة( درجة. 100يتم تقييم امتحان كل مقرر من  أوال:

 يتم تقييم الطالب فا المقررات ال ظرية والعملية ب اً  على الع اصر التالية: ثانياً:

% مون الدرجوة الكليوة للمقورر( وتشومل اجتبوارات 40حالة المقررات ال ظرية فقط: أعماء فصولية )درجاتيوا  فا   -أ

ااعمواء الفصولية إلوى الطوالب بعود  اجتبوارات%، وترد أوراق إجابوات 20% وامتحانات نصف الفصل 20دورية 

سوبوعين ااجيورين مون الفصول اا فوا% من الدرجة الكلية للمقورر، ويعقود 60متحان نيائا درجته اتصحيحيا. و

  بموجب جدوء تعده إدارة شئون الطالب ويقره مجلس الكلية ويعلن على الطالب. الدراسا

 فوا% من درجة المقرر للتقويم المسوتمر جوالء الودروس العمليوة 80حالة المقررات العملية فقط يخصص  فا   -ب

أعتبوار الطالوب راسووباً أذا تغيوب عون اامتحووان موع  ال يووائا لالمتحوان% مون درجووة المقورر 20، الدراسواالفصول 

 .ال يائى

% مون 10تشوتمل علوى دراسوة نظريوة ودراسوة عمليوة تقسوم الدرجوة الكليوة ب سوبة:  التاحالة المقررات  فا    -ج

 التقييم  10ـ2

 املواظبة  9ـ2

 الفصل ووقف وإعادة القيد  8ـ2
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 . ال يائا لالمتحان% 60% للدراسة العملية و 30درجة المقرر لألعماء الفصلية، 

ئية للمقرر من جالء لج ة مشكلة من القائمين بتدريسه، ويتولى م سق المقرر الفصلية وال يا االمتحاناتتكون    -د

 فواغائبواً  ال يوائا االمتحان فاو يعتبر الطالب الغائب  االمتحاناتالفصلية وإعداد أوراق أسئلة  االمتحاناتت ظيم 

 المقرر .

 ود التخورج بشورط أال يكوون قود أو أكثور ع 00,3يحصول علوى معودء تراكموا  الوذيتم ت مرتبة الشرف للطالوب    -هـ

 الكلية المحوء م يا(.    فاالكلية )أو  فامقرر دراسا جالء تسجيله  أي فارسب 

يجووز أن تؤجول نتيجوة مقورر مون المقوررات لعودم اكتمواء متطلباتيوا اسوباب قيريوة )عودم دجووء الطالوب االمتحوان 

ال يائا لمقرر لعذر مقبوء( بعد عرضيا على مجلس الكلية ولمودة ال تتجواوز فصول دراسوا واحود، ويعطوى الطالوب 

يعقد بيا االمتحان  التاالفترة  فالبات المقرر هذه الحالة تقدير غير مكتمل )غ م( . وإن لم يستكمل الطالب متط فا

الفصول الدراسوا التوالا مباشورة، يعتبور الطالوب راسوبا ال يائا للمقررات غير المكتملوة، وهوى ااسوبوع ااوء مون 

 ويرصد له التقدير راسب.

 

 
 

  :( 14مادة )
 (  تقدر الدرجات وال قاط التا يحصل علييا الطالب فا كل مقرر دراسا على الوجه التالا: 1)

 التقدير الرمز عدد النقاط الدرجة

 ممتاز أ 5.0 – 3.5 100% -% 85

 جيد جدا   ب 3.4 – 2.5 84% -% 75
 جيد  جـ 2.4 – 1.5 74% -% 65

 مقبول د 1.4 – 1.0 64% -% 60

 راسب ر صفر -

 راسب غ صفر -
 غري مكتمل  غ م صفر -
 منسحب من صفر -

 حمروم مح صفر  -

معدلوه التراكموا ولكون تسوجل  فوامقرر ما، يكتفا باحتساب الرسوب مرة واحدة فقوط  فا( إذا تكرر رسوب الطالب 2) 

 اجتيوازحصل علييا ع ود  التاسجله ااكاديما وتحسب درجة ال جاح  فاهذا المقرر  امتحانأدى فييا  التاعدد المرات 

 . االمتحان

 

الواحوود ويقوورب إلووى رقمووين  الدراسوواالفصوول  فووا: هووو متوسووط مووا يحصوول عليووه الطالووب موون نقوواط المعوودء الفصوولا( 3)

 : يلاعشريين فقط ويحسب كما 

 =املعدل الفصلي 
 عدد ساعاته املعتمدة ×ى فصلجمموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر 

 الفصل  يف لساعات املعتمدة هلذه املقرراتحاصل مجع ا
 

: هو متوسط ما يحصل عليه الطالب مون نقواط جوالء الفصووء الدراسوية ويقورب إلوى رقموين  العام التراكماالمعدء (  4)

 الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات  11ـ2
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 : يلاعشريين فقط ويحسب كما 

 = لعامااملعدل الرتاكمي 
 عدد ساعاته املعتمدة× مقرر مت دراسته جمموع حاصل ضرب نقاط كل 

  ( شاملة عدد ساعات الرسوب) للساعات املعتمدة هلذه املقرراتحاصل مجع 

  1.0( الحد اادنى للمعدء التراكما للتخرج هو 5)

 

 :يلايحصل علييا الطالب ع د تخرجه كما  التا( تم ت التقديرات 6)

 التقدير الرمز عدد النقاط الدرجـــــة

 ممتاز أ 5.0 – 3.5 100% -% 85
 جيد جدا   ب 3.4 – 2.5 84% -% 75
 جيد جـ 2.4 – 1.5 74% -% 65
 مقبول د 1.4 – 1.0 64% -% 60

 

 ويبين فا شيادة الطالب ال قاط المكتسبة وال سبة المئوية إلى جانب التقدير العام للتخرج .

 

 

 
 :   (15مادة )

 )واحد( ي ذر اإلنذار ااوء  1.00أقل من  تراكماعلى تقدير  دراسافصل  أي فا( إذا حصل الطالب 1)

ويعتبر الطالب مراقبواً أكاديميواً وال  الثاناي ذر اإلنذار  التالى الدراسالفصل فى  للطالب المتدنا( إذا تكرر المعدء 2)

 ساعة معتمدة. 12الحد اادنى وهو  فاسمت له بالتسجيل إال ي

اجتواز  إذاالمستوى الثالث  فاساعة معتمدة ويقيد  32اجتاز ما ال يقل عن  إذا الثاناالمستوى  فايعتبر الطالب ( 3)

 ساعة معتمدة 96اجتاز ما ال يقل عن  إذاالمستوى الرابع  فاساعة معتمدة ويقيد  66ما ال يقل عن 

( إيقاف القيد: يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لوقوف قيوده لفصول دراسوى واحود وبحود أقصوى أربعوة فصووء دراسوية 4)

 م فصلة أو متصلة وذلك اسباب قيرية يوافق علييا مجلس الكلية .

( يتعوورض الطالووب للفصوول موون الكليووة طبقوواً لفوورص الرسوووب الم صوووص علييووا بالالئحووة الت فيذيووة لقووانون ت ظوويم 5)

 جامعات وهى:ال

 ليم فرصتين فقط للبقا  نظاميين .  : طالب المستوى ااوء -

 ليم فرصتين فقط للبقا  نظاميين وفرصة واحدة من الخارج .  :الثاناطالب المستوى  -

 ليم فرصتين فقط للبقا  نظاميين وثالث فرص من الخارج .  طالب المستوى الثالث: -

نصوف عودد  اجتوازوافرصتين فقط للبقا  نظاميين وثالث فرص مون الخوارج . وإذا  ليم طالب المستوى الرابع:  -

 .  المقررات من الخارج حتى يتم نجاحيم باقا فا باالمتحانالساعات المقررة للمستوى يسمت ليم 

ئحوة حقوه ال فوامخالفوة تخول بواآلداب أو تخوالف أنظموة الكليوة أو الجامعوة أو طبوق  أرتكوب( يلغى قيود الطالوب إذا 6)

 تأديب الطالب بما يتفق مع قانون ت ظيم الجامعات.

 

 : األكادميي والنقل وإيقاف القيد وإلغاء القيد اإلنذار  12ـ2
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 عن أقسام الكليةفكرة 
 

 

 و كان أوء رئيس مصرى له أ . د. على مصطفى مشرفة  1925أنشئ فى عام 

 ويؤهل القسم للتخصصات اآلتية:

 رياضيات/ إحصا       -4علوم الحاسب م فرد  -3إحصا  م فرد      -2 الرياضيات م فرد  -1

 رياضة / فلك -  7رياضة / فيزيا     -6 رياضيات / علوم حاسب -5

 

 

و بدأ بسبعة طالب و كان أعضا  هيئة التدريس من ااجانب وم اهجه مسوتمدة مون جامعوة ل ودن  1925أنشئ فى عام 

وأضوويفت مقووررات تطبيقيووة فووى أواجـووـر الخمسـووـي ات كووى تخــووـدم احتياجووات الصـــووـ اعة مثوول الفيزيووا  اإلشعاعووـية  ،

 والفيزيا  الحيوية ،ويؤهل القسم للتخصصات اآلتية:

 رياضيات / فيزيا  -  3   فيزيا  اتصاالت -2 فيزيا  م فرد  -1

 كيميا  فيزيا  -6م جوية        فيزيا  / علو -5 فيزيا  / فلك -4

 

 ويؤهل القسم للتخصصات اآلتية: ،  1931و كان أوء رئيس مصرى له أ.د. أحمد زكى  1925أنشئ فى عام 

 كيميا / علم ال بات  - 3  كيميا  / فيزيا  -2  كيميا  م فرد  -1

 كيميا  / جيولوجيا -6  كيميا  / علم حيوان  -5 كيميا / كيميا  حيوية -4

 كيميا / ميكروبيولوجى -8كيميا / علم حشرات وبيئة    -7

 التق ية الحيوية / الكيميا  الحيوية الجزيئية. -9

 

 

 وكان العالم السويدى / جونارتاكيــولم أوء أســـتاذ لعلم ال بـات  1925أنشئ فى عام 

أهدت الكلية معشبة تحتوى اآلن على أكثر من مئتى ألف عي ة نباتية ذات أهمية  ومعه زوجته فيفى تاكيولم و التى

 تاريخية . ويؤهل القسم لتخصص  : 

 كيميا  / ميكروبيولوجى   – 2  كيميا  / علم ال بات -1

 

 

 . ويؤهل القسم لتخصص: كيميا  / علم حيوان 1925أنشئ عام 

 

 

 قسم الفيزياء

 قسم الرياضيات

 قسم الكيمياء

 قسم علم النبات و امليكروبيولوجى

 قسم علم احليوان

 قسم اجليولوجيا
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عي وة مون المعوادن والصخــوـور التوى جمعوت مون 15000ويضوم متحفواً جيولوجيواً يحتووى علوى 1925أنشئ فى عوام   

عي وة مون الحفريوات ال وادرة. ويؤهول القسوم للتخصصوات  5000مختلف أنحـــا  العالم ، كما يحووى المتحوف أكثور مون 

            كميا  / جيولوجيا -2      الجيولوجيا  -1 اآلتية:

 

 

 ويؤهل القسم للتخصصات اآلتية: 1936أنشئ فى عام 

 فيزيا  / فلك -5فيزيا /علوم جوية –رياضيات / فلك  -3علوم الفضا  - 2الفلك  -1

 

 

  ويضم متحفاً فريداً، ويؤهل القسم لتخصص:1948أنشئ فى عام 

 صحية كيميا  / علم حشرات و بيئة  

 

 

 ،  ويؤهل القسم لتخصص: 1981أنشئ فى عام 

 علوم البتروء الجيولوجية - 2  الجيوفيزيا  -1

 

 

   الفيزيا  الحيوية ، ويؤهل القسم لتخصص1983أنشئ فى عام 

 

 

 

 

 شروط االلتحاق:     

 أن يكون الطالب مرشحاً لكلية العلوم من جالء مكتب ت سيق الجامعات. -1

 % على ااقل فى اللغة اإلنجليزية. 90أن يكون الطالب حاصالً على  -2

 إجتياز الطالب المقابلة الشخصية  -3

 .والفيزيا مقرري الكيميا   تكون المفاضلة بين الطالب بأعلى الدرجات فى -4

 

 

 

 شروط االلتحاق        

 أن يكون الطالب مرشحاً لكلية العلوم من جالء مكتب ت سيق الجامعات. - 1

 % على ااقل فى اللغة اإلنجليزية. 90أن يكون الطالب حاصالً على  - 2

الطالب المقابلوة الشخصوية موع اللج وة المكونوة مون أعضوا  هيئوة التودريس وممثلوين للشوركات والمراكوز  إجتياز - 3

 العلمية ذات الصلة .

 تــــكون المفاضلة بين الطـــالب بأعلى الدرجـــات فى مقررى الفيزيـــا  والرياضيات . – 4

قسم الفلك وعلوم الفضاء 
 اجلوية

 قسم علم احلشرات

 قسم اجليوفيزياء

 قسم الفيزياء احليوية

 SSPالربامج العلمية املتخصصة  

 الكيمياء احليوية اجلزيئيةبرنامج التقنية احليوية / 

برنامج علوم البرتول 
 اجليولوجية 



 9201 - 8201جامعة القاهرة                                    -كلية العلوم       دليل الطــــالب                                

 

 

 

 

 

38 

THE PROTOCOL 
 

Articles of the Protocol of the Credit Hour System in Faculty of Science, 

Cairo University  
Article (1) 

The Faculty of Science – University of Cairo – includes the following Departments:  

1-  Mathematics Department. 

2-  Physics Department. 

3-  Chemistry Department. 

4-  Botany Department. 

5-  Zoology Department. 

6-  Geology Department. 

7-  Entomology Department. 

8-  Astronomy and Meteorology Department. 

9-  Biophysics Department. 

     10- Geohpysics Department. 

Article (2) 

Based on recommendation of the Faculty Board, the University grants the following 

scientific degrees: 

a- Special B. Sc. (single specialization). 

b- General B. Sc. (double specialization). 

Article (3) 

The B. Sc. special degree (single specialization) is granted in the following      

specializations: 

1.  Chemistry. 

2.  Mathematics. 

3.  Statistics. 

4.  Computer Science. 

5.  Physics. 

6.  Communication Physics. 

7.  Biophysics. 

8.  Astronomy. 

9.  Space Science. 

10.  Geology. 

11.  Geophysics. 

Other single specializations are established in accordance with the rules of the 

executive protocol of the Universities Regulation Law. 

Article (4) 

The B. Sc. general degree (double specialization) is granted in the following 

specializations: 
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1. Chemistry/Physics. 

2. Chemistry/Geology. 

3. Chemistry/Zoology. 

4. Chemistry/Botany. 

5. Chemistry/Microbiology. 

6. Chemistry/Biochemistry. 

7. Chemistry/Entomology and Environmental Health. 

8. Physics/Mathematics. 

9. Physics/Astronomy. 

10. Physics/Meteorology. 

11. Mathematics/Astronomy. 

12. Geology/Geophysics. 

Other double specialization could be established according to the rules of the excutive 

protocol of the Universities Regulation Law. 

Article (5) 

The credit hour system (2 semesters) is the system of study adopted by the Faculty. 

Article (6) 

The period of study to obtain a B. Sc. degree is 4 academic years, according to the 

article 48 in the excutive protocol of the Universities Regulation Law. Through this 

period, 4 study levels are attained. Each level covers two semesters, intervened by the 

midyear vacation. 

Article (7) 

The academic semester extends for 17 weeks including: 

a- One week for registration. 

b- 14 weeks of study. 

c- Two weeks for the exams. 

Saturday of September. rdThe first semester starts every year by the 3 

Article (8): Credit hour definition 

a- For lectures: 

A credit hour equals a weekly hour lecture during the academic semester. 

b- For practical and applied periods: 

A credit hour equals an applied or practical period of 2 or 3 hours/week during the 

academic semester. 

Article (9) 

1- Requirements for The B. Sc. graduation are: 

1- 8 credit hours as University requirements including the following: 

1A- 2 credit hours for computer sciences. 

1B- 2 credit hours for English language. 
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1C- 2 credit hour course for human rights. 

1D-2 credit hours for humanities in one of the following: 

Principles of Management and Accounting, Islamic culture, Arabic language, 

Introduction to law, Environmental culture, History and Philosophy of Science. 

2- 30 credit hours as Faculty requirements, all through in the first level and 

include: 

2A-18 credit hours equally divided among Chemistry, Physics and Mathematics. 

2B-12 credit hours for  

Geology, Zoology, Botany, Entomology, Biology, Astronomy and Space Science, 

Mechanics, Algebra, Biophysics, Geophysics. 

3- Specialization requirements: 

3a- For the award of the special B. Sc. degree (single specialization), 108 credit hours 

are determined by the concerned department. 

3b- For the award of the General B. Sc. Degree (double specialization), 108 credit 

hours are equally divided between the two major (specialization) subjects. 

3c- All students should perform a six weeks training period in one of the institutions 

related to his/her specialization during summer vacation in consultation with the 

academic adviser (No credit given). 

Article (10) 

Registration, academic load and courses: 

1- Registration: 

a. The Vice Dean for Education and Students' Affairs (VDESA) supervizes the 

execution of the rules and procedures of registration including of the preparation of 

subject groups, lists, study time-tables, and directing students to their academic 

tutors, issuing the student form of each subject and form for all subjects. 

All academic data are to be introduced in special official records. Registration should 

be completed by the first week of the semester. 

b. For those students who were unable to register in due time because of forcible 

reasons accepted by the Committee of Student Affairs, they can register through the 

week of the semester. nd2 

2- Academic tutoring: 

every student should have an appointed academic tutor to help him/her in selecting 

subjects and determining the number of credit hours registered according to his/her 

conditions and abilities, as well as helping solve his/her problems. All data are to be 

recorded in a student form. The tutor has to review the subjects registered by the 

student in every semester until graduation. 
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3- Study (Academic) load: 

The student is allowed to register for maximum 18 and minimum 14 credit hours in 

each semester, except in the following conditions: 

a. Distinguished or highly performing students (with a cumulative average of 3.0 or 

higher) may register in additional elective (optional) courses, from the requirements 

of his/her specialization, offered by the different departments of the faculty. This is 

limited to a maximum of 8 credit hours (2 credit hours in every semester) throughout 

the study period and the grades are added to the general cumulative average. 

b. The study load may be increased in the final semester in order to meet the 

graduation requirements, based on the approval of the Faculty Board. 

c. A student with a cumulative average of 1 (for two successive semesters) is not 

allowed to register in more than 12 credit hours per semester. 

Article (11) 

Additions, omission, withdrawal and major shifting (changing specialization) 

a. Subject to the approval of the academic tutor, a student may add or omit one 

course or more, not after the end of the 4th week of the academic semester taking in 

consideration the study load (article 10. 

b. A student may drop a course by the 6th week of the semester, as recommended 

by the academic tutor. The course will be included in the student’s academic record 

with grade “withdraw” provided that the student does not exceed the allowed times 

of absence before withdrawal. 

c. A student is allowed to modify (change) his specialization, provided that he/she 

fulfills the requirements of the desired specialization. The credit hours he/she has 

passed before the major shiftting in inconsistent fields will not be counted. Such 

modification (change) should get the consent of the academic tutor and the 

Committee of Education and Students Affairs (CESA). 

Article (12) 

The student must submit to the rules of the University and Enrollment Faculty, 

regarding dissmissal, chances of rejoining (enrollment), accepted execuses for not 

attending the exams, freezing, and all rules pertaining to students' discipline, referred 

to in Article 123 in the excutive protocol of the Universities Regulation Law. 

Article (13):  Attendance 

The course instructor reports student attendance, at the beginning of each lecture or 

practical period, in an attendance sheet prepared by Eduation and Student Affairs 

Administration (ESAA), considering the following: 

a. Allowed absence for a student, with no excuse, is 10% of the total course hours. 

The course instructor will notify the (ESAA) when the student exceeds the percentage 

of absence, and the student will be given the first warning by the (ESAA). 

If the student's absence reaches 20%, a second and last written warning should be 

directed to him/her. 



 9201 - 8201جامعة القاهرة                                    -كلية العلوم       دليل الطــــالب                                

 

 

 

 

 

42 

b. If the student's absence in the course exceeds 25% with an unaccepted excuse 

by the CESA and endorsed by the VDESA: the student will be given grade "deprived" 

in this course. This will be considered as “Fail” in the cumulative average of the 

student. 

Article (14): Evaluation 

1. Each course is given 100 marks. 

2. Lectures and practical periods are evaluated according to the following: 

a. For theoretical courses: Term (semester) assessments, which include periodic tests. 

The answer sheets are handed back to the students. these constitute 40% of the total 

course marks. 60% of the total course marks are assigned for the final theoretical 

exam. 

For practical courses: 80% of the total course marks are assigned for term (semester) 

assessments, which include periodic tests and 20% of the total course marks are 

assigned for the final exam. 

For courses that contain theoretical and practical parts: 10% of the total course 

marks are assigned for the a mid-term exam held at the 7th week of the semester and 

30% of the total course marks are assigned for the practical part including  

assessments and periodic tests as well as a final practical exam. 60% of the total 

course marks are assigned for the final theoretical exam. 

b. The final examination is held within the last two weeks of the semester according to 

a time-table prepared by the ESAA and endorsed by CESA of the faculty. This is 

announced to students during registration. It constitutes 60% of the total course 

marks. 

c. The final examination for a given course is given by a committee of instructors 

contributing in teaching the course and headed by a coordinator. The coordinator 

should have the responsibility of preparing the time-table for term tests and question 

sheets. 

e. An honors grade is conferred upon the student who gets a cumulative average of 

3.0 or higher on graduation under the condition that he/she has never failed in any 

course during his/her study in the faculty (or in the faculty he/she has transferred 

from). 

f. The final result of a course may be postponed for no more than one semester, as a 

result of not fulfilling the requirements because of forcible conditions (not attending 

the final examination of the course for an accepted excuse). In that case, the student is 

given a grade of "Incomplete". If the student dose not finish the course requirements 

by the time of the final exam of the incomplete courses (the first week of the following 

semester), the student is given a grade (Fail) in that course. 

Article (15) 

Numerical and symbolic counterparts of the degrees and grades. 
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a. Degrees and grades are as follows: 

 

Grades Symbols No. of points Degree 

Excellent A 5-3.5 85% - 100% 

Very Good B 3.4-2.5 84% - 75% 

Good C 1.5-2.4 74% - 65% 

Pass D 1-1.4 64% - 60% 

Fail F 0 - 

Absent T 0 - 

Incomplete I 0 - 

Withdrawal W 0 - 

Deprived F 0 - 

b. In case of recurring failure of a student in a course, it will be considered once in 

his/her cumulative average. However, all registration times for the course will remain 

on his/her academic record. 

c. Semester average; is the average points gained by a student in a single semester 

approximated to two decimals only. It is calculated as follows: 

Sum of semester course points multiplied by its credit hours 

Semester average =                                                          

Sum of semester credit hours of those courses 

 

d. General Point Average (GPA); is the average points gained by a student during 

his/her previous study period and approximated to two decimals only. It is calculated 

as follows: 
 

       Sum of course points multiplied by its credit hours 
(GPA)  = 
                                 Sum of credit hours of those courses including fail hours 

 

e. The minimal grade for cumulative average for graduation is D. 

 

 

 

 

6- Grades are granted to a student upon graduation as follows: 

 

Degrees Points Symbol 
Grade 
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85% - 100% 3.5-5 A Excellent 

84% -  75% 2.5-3.4 B Very Good 

74% -  65% 1.5-2.4 C Good 

64% -  60% 1.1.4 D Pass 

Article (16): Academic warnings 

a. If the student gets a cumulative average less than D, he/she will receive 

the first warning of unsatisfactory performance. 

b. If this unsatisfactory performance (low cumulative average) recurs, the 

student is considered under academic follow up and is not permitted to register no 

more than 12 credit hours per semester. 

c. If this unsatisfactory performance in terms of grades continues for the first 3 

semesters, the student will be warned that his/her registration may be terminated 

(dismissed) and will be given a last chance to register a number of credit hours less 

than the minimal limit to improve the cumulative average      (22 cr.). In case of 

failure, his/her enrollment will be terminated. 

 Article (17): Enrollment termination 

Enrollment of the student in the Faculty of Science – Cairo University is terminated 

in any of the following conditions: 

a. If he/she has benefitted the maximum period of academic follow up as 

referred to in article (16) of this protocol. 

b. If the student's absence exceeds 25% in more than half of the registered 

courses in any semester, without submitting an excuse accepted by the CESA (article 

13 c). 

c. If the student is involved in a misconduct or any activity not complying to the 

Faculty or University rules and regulations or has been subjected to student discipline 

protocol in accordance with the University regulations. 

Article (18) 

The rules of this protocol will take effect at the beginning of the academic year 

following its official approval by the Ministry of Higher Education on: 

a- Students who are enrolled for the first time in the faculty as freshmen. 

b- Students failing their first year following the previous protocol. 

Article (19) 

The rules of the Universities Regulation Law and its executive protocol are to be 

applied in cases not mentioned in this protocol. 
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درجوة علميوة )بكوالوريوس العلووم( فوا التخصصوات  26تم ت جامعة القاهرة  ب ا  على طلب مجلس كلية العلوم عدد 

تخصووص مووزدوج(،  كمووا تقبوول الكليووة الطلبووة الحاصوولين علووى شوويادة  14تخصووص م فوورد و 12( بالالئحووة  )2المبي ووة بالمووادة )

شعبتا علما علوم وعلموا رياضويات، ويمكون للطالوب أن  يتخصوص فوا أحود هوذه التخصصوات طبقوا )إذا حقوق الثانوية العامة 

 متطلباتيا المذكورة بالب د التالا( للجدوء التالا: 

 

تخصصات تقبل طلبة شعبة 

 علما رياضيات

تخصصات تقبل طلبة شعبة علما 

 علوم

تخصصات تقبل طلبة أي من  

 الشعبتين

 الرمز اسم التخصص الرمز اسم التخصص الرمز اسم التخصص

 ف/ء فيزيا /فلك-1 ك/ح كيميا  /حيوان -1 ر رياضيات م فرد -1

 ف/جو فيزيا /علوم جوية -2 ك/ش كيميا /حشرات -2 س علوم حاسب م فرد -2

 جف جيوفيزيا  م فرد -3 ك/ن كيميا /نبات -3 ص )مجمد(إحصا  م فرد  -3

 ك/ج كيميا /جيولوجيا -4 ك/ميك كيميا /ميكروبيولوجا -4 ر/ص رياضيات/إحصا    -4

 ف فيزيا  م فرد -5 ك/كت كيميا /كيميا  حيوي -5 ر/س رياضيات/علوم حاسب -5

 ت  فيزيا  االتصاالت)مجمد( -6 ج جيولوجيا م فرد -6 ر/ء رياضيات/فلك -6

 ك كيميا  م فرد -7 بف بيوفيزيا  م فرد -7 ر/ف رياضيات/فيزيا -7

 ك/ف كيميا / فيزيا  -8   ء فلك م فرد -8

 علوم البرتول اجليولوجية )مبصروفات(  -9   ض علوم فضا  م فرد -9

 التقنية احليوية )مبصروفات( -10    

 

 والدرجات العلمية ) التخصصات(   شروط القبول بالكلية 1ـ3

 ـ   الربامج الدراسية بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة3
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 عزيزي  طالب كلية العلوم جامعة القاهرة
أقسوام الكليوة المختلفوة  ساعة معتمدة تطلبيا الكليوة مون بوين عودة فوروع،  وان 12بالب د السابق، وجدنا انه يوجد عدد 

تشترط لتخصصاتيا  أن الطالوب  يجوب عليوه اجتيواز بعوض هوذه المقوررات بالمسوتوى ااوء،  لوذا وجوب علي وا إرشوادك 

بكيفية اجتيار تلوك المقوررات التوا تؤهلوك لاللتحواق بيوذه التخصصوات لكول مون طلبوة شوعبة علموا علووم وطلبوة شوعبة 

 التاليين طبقا لشعبتك بالثانوية العامة بع اية شديدة : علما رياضيات.  ن صت بقرا ة الجدولين

كود 

 التخصص
  عدد الطالب شروط ااقسام شروط التخصص التخصص

 30 110+ر132ال جاح فا ر   110+ ر132دراسة ر رياضة م فرد 1

 132ال جاح فا ر 132دراسة ر رياضة / احصا  12
وال يقل عن  20

3 

 علوم حاسب م فرد 3
دراسة 

  110+ر101+س132ر
 60 110، ر101+ س  132ال جاح فا ر

 132دراسة ر رياضيات/علوم حاسب 13
  132ال جاح فا ر

 

وال يقل عن  20

3 

 رياضيات / فلك 15
+ر112+ء111دراسةء

110 

  132ال جاح فا ر

 110+ر112، ء111ال جاح فى ء
30 

 رياضيات/فيزيا  14
دراسة 

 102+ف101+ف132ر

، 101وال جاح فى ف132ال جاح فا ر

  102ف
30 

دراسة  فلك م فرد 8

 112+ء111+ء110ر
 110+ر112+ء111ءال جاح فى 

 5وال يقل عن 20

 5وال يقل عن 20 علوم فضا  م فرد 9

 

كود 

 التخصص
 عدد الطالب شروط ااقسام شروط التخصص التخصص

 كيميا / حيوان 22
 102+ح101دراسة ح

  

 102أو ك 101ال جاح فى ك

 102+ح101وال جاح فى ح
 

 كيميا /حشرات 24

 102+ش101دراسة  ش

أو 102+ن101أون

أو 102+ج101ج

 +101جف

جف 

 112+بف111أوبف102

أو 102+ح101أوح 

أو 102+بيو101بيو

 112+ء111ء

  102أو ك  101ال جاح فى ك 

 102+ن101دراسة ن كيميا  / نبات 20
 ال جاح فى  102+ ن101ال جاح فىن

  102أو ك 101ك  

وال يقل عن  50

3 

 102+ن101دراسة ن كيميا  /ميكروبيولوجى 21
 ال جاح فى   102ن .101ال جاح فى ن

  102أو ك 101ك 

وال يقل  150

 10عن  

 60بتقدير جيد فى   102، ك 101ال جاح فى ك  102+ ح101دراسة ح كيميا /كيميا  حيوى 19

 بالتخصصات املختلفة وشروط أقسامها األكادميية  شروط القبول  3ـ3
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 كل م يما   

 جيولوجيا م فرد 7
 102+ ج101ج دراسة

 

 تقدير جيد فى مجموع درجات  -

 (102و ج 101) ج 

والترتيب طبقا للمعدء التراكمى ويراعى  -

 أال يقل عن واحد

40 

 112+ بف111دراسة بف فيزيا  حيوية م فرد 10

 112بف، 111بففى   ال جاح

 102ح، 101حومقررات علم الحيوان 

 ،101بيوأومقررات البيولوجى 

االولمع المفاضله بين من المستوى 102بيو

 الطالب طبقا للمعدء التراكمى للطالب

25 

 112ء+ 111دراسة ء فيزيا /فلك 16

وال جاح فى جيد بتقدير 111ال جاح فا ء

،  102ف  ، 101، وال جاح فا ف  112ء

 ومعدء تراكمى اكبر من واحد131ر

وال يقل عن  20

5 

 112ء+ 111دراسة ء فيزيا /علوم جوية 17

والحصوء على  112،ء111ال جاح فا ء

ف  ، 101، وال جاح فا ف  112فى ء  جيد

 131، ر 102

وال يقل عن 10

3 

 جيوفيزيا  م فرد 11
دراسة 

+101+جف102+ج101ج

 102جف

بتقدير جيد 102+ج101ال جاح فى ج

بتقدير  102+جف101وال جاح فى  جف

 جيد

20 

 فيزيا  م فرد 4
دراسة أي مقررين 

 اجتياريا

بتقدير جيد  102ف ، 101ال جاح فا ف 

،  131فى مجموع الدرجات وال جاحفى ر 

 132ر

 

 

كود 

 التخصص
 شروط ااقسام شروط التخصص التخصص

 عدد الطالب

 

 كيميا /فيزيا  18
دراسة أي مقررين 

 اجتياريين

 102أو ك 101ال جاح فى ك

 131، ر102ف  ، 101وال جاح فا ف 
 غير محدد

 كيميا  م فرد 6
دراسة أي مقررين 

 اجتياريين

بتقدير جيد فى   102، ك 101ال جاح فى ك 

 كل م يما 
60 

 102+ ج101دراسة ج كيميا /جيولوجيا 23

والنجاح 102أوك101النجاح فى ك

والترتيب بالمعدل  102، ج101فى ج

التراكمى وال يقل عن واحد وإضافة 

 % لطالب تعديل المسار 10نسبة 

وال يقل عن  60

10 

2 
 احصا  م فرد

   دة ممج

 فيزيا  االتصاالت
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ملحوظة هامة: يرجى دوام متابعة الموقع االلكترونى للكلية للتعرف على كل ما هو ملت   

 جديد من أجبار تيمك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


