
 كلية العلوم 
 جامعة القاهرة 

 2022-2021شروط القبول بالتخصصات المختلفة باألقسام وأعداد الطالب المطلوبة للعام الجامعي 
 ======================================================== 

 

كود  
 التخصص

 عدد الطالب  شروط التخصص  التخصص

  (170( جيد)ر110( جيد )ر132جيد)ر النجاح رياضات منفرد  1

  (100( جيد)ص132جيد)ر رياضات/ إحصاء 12

 110من ر مقررينالحصول علي تقدير جيد في أي  علوم حاسب 3
 101، س132، ر

 

،   110من ر مقررالحصول علي تقدير جيد في أي  رياضات/علوم حاسب  13
 101، س132ر

 

 112و ل 111والنجاح في ل 110النجاح في ر رياضات/ فلك  15
  GPAبتقدير جيد جدا والحصول علي معدل تراكمي 

 1.25أكبر من أو يساوي 

وال  20 
  5يقل عن 

 طالب 

( 102( و)ف101(، واجتياز )ف132النجاح في )ر رياضات/فيزياء  14
 بتقدير جيد ألحدهما على األقل.

 

 112و ل 111والنجاح في ل 110النجاح في ر فلك منفرد  8
  GPAبتقدير جيد جدا والحصول علي معدل تراكمي 

 1.25أكبر من أو يساوي 

وال  20 
  5يقل عن 

 طالب 

 112و ل 111والنجاح في ل 110النجاح في ر علوم فضاء منفرد  9
  GPAوالحصول علي معدل تراكمي  بتقدير جيد جدا

 1.25أكبر من أو يساوي 

وال  20 
  5يقل عن 

 طالب 

 (102)ح  -(101اجتياز مقرري )ح - كيمياء/ حيوان  22
،و 101النجاح في كل من مقرري )ك  -

 ( والعدد متروك للقسم المشارك 102ك

 

 ،و101النجاح في كل من مقرري )ك  - كيمياء/حشرات  24
 ( والعدد متروك للقسم المشارك 102ك

 

،و 101النجاح في كل من مقرري )ك  - نبات كيمياء/ 20
 ( والعدد متروك للقسم المشارك 102ك

 

،و 101النجاح في كل من مقرري )ك  - كيمياء/ميكروبيولوجي  21
والعدد متروك    102+ ن 101و ن( 102ك

 للقسم المشارك 

 

الحصول على جيد  على األقل في كل من مقرري  حيوي كيمياء/ كيمياء  19
 (102و ك 101)ك

للطالب المحولين   %5يتم السماح بإضافة  •
من جامعات أخرى أو الطالب الحاصلين على  

 طالب(  3بكالوريوس سابقًا بواقع عدد )

 طالب  50

 ( 102وج 101النجاح في مقرري )ج جيولوجيا منفرد  7
على أن يكون مجموع المقررين مع بعض ال يقل جيد  

 جًدا 
 ( 2وأال يقل التراكمي عن ) -

الحد  
  40األقصى 

 طالب 
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كود  
 التخصص

عدد  شروط التخصص  التخصص
 الطالب 

ومقررات حيوان   -(112بف )-(111اجتياز )بف فيزياء حيوية منفرد  10
( أو مقررات البيولوجي  102و)ح -(101)ح

 (  102و )بيو -(101)بيو

المفاضلة  
طبقًا للمعدل  

 التراكمي 

( بتقدير جيد ألحدهما  102( و)ف101اجتياز )ف فيزياء/فلك 16
 111( والنجاح في ل131على األقل و اجتياز )ر

والحصول علي   112ل بتقدير جيد جدا والنجاح في 
 1.25أكبر من أو يساوي  GPAمعدل تراكمي 

وال  20 
  5يقل عن 

 طالب 

( بتقدير جيد ألحدهما  102( و)ف101اجتياز )ف فيزياء/علوم جوية  17
 و 111والنجاح في ل (131ل و اجتياز )رعلى األق

والحصول علي معدل    بتقدير جيد112لالنجاح في 
 1أكبر من أو يساوي  GPAتراكمي 

 

و   102و ج 101النجاح بتقدير جيد في مقررات ج جيوفيزياء منفرد  11
 102و جف 101جف

 

( بتقدير جيد ألحدهما  102( و)ف101اجتياز )ف فيزياء منفرد  4
 (132األقل و اجتياز )رعلى  

 

( بتقدير جيد  102( و)ف101اجتياز )ف - كيمياء / فيزياء 18
 ( 131ألحدهما على األقل و اجتياز )ر

،و 101النجاح في كل من مقرري )ك  -
 ( والعدد متروك للقسم المشارك 102ك

 

األقل في كل من مقرري  الحصول على جيد  على كيمياء منفرد  6
 (102و ك 101)ك

للطالب المحولين   %5يتم السماح بإضافة  •
من جامعات أخرى أو الطالب الحاصلين على  

 طالب(  3بكالوريوس سابقًا بواقع عدد )

 طالب  50

 ( 102وج 101النجاح في مقرري )ج كيمياء/ جيولوجيا  23
الترتيب التراكمي طبقًا للمعدل التراكمي   -

 %10ويراعي إال يقل عن واحد مع إضافة 
 لطالب تعديل المسار 

و  101النجاح في كل من مقرري )ك  -
 ( والعدد متروك للقسم المشارك 102ك

الحد  
  60األقصى 

 طالب 

  (100( جيد)ص132جيد)ر إحصاء منفرد  2

( بتقدير جيد ألحدهما  102( و)ف101اجتياز )ف فيزياء اتصاالت  5
 (131اجتياز )رعلى األقل و 

 

تقنية حيوية/ كيمياء   
 حيوية 

  طالب 90العدد 

 


