
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برنامج علوم البترول الجيولوجية 

  عميد الكلية

  أحمد عبده الشريفد.   أ.
 

  المنسق العام  

   فاتن أحمد فؤاد نورالديند.  أ.

 جامعة القاهرة
 

 كلية العلوم 

ان البحث والتنقيب عن البترول و استخراجه من باطن االرض  
الت الهامة  اإلستراتيجية  الصناعات  من  الي يعد  تحتاج  ى 

التحديث   دائمة  والفكروالتقنيات  المهارة  من  عالية  مستويات 
توظيف   إلى  المجال  هذا  فى  العاملة  الشركات  تسعى  ولذلك 
متطلبات  لمواكبة  المجال  هذا  في  العالية  ذوالكفاءة  الخريجين 

    .تلك الصناعة
في إطار سياسة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر 

جامع يحقق  أهتمت  بما  جديدة  دراسية  برامج  بإدراج  القاهرة  ة 
العلمية   المجاالت  في  كوادر  تخريج  نحو  المنشودة  األهداف 

  المتخصصة و مواكبة مسيرة التقدم في العلوم المستقبلية.
 

لنظام السا عات المعتمدة بما  تقدم الكلية هذا البرنامج طبقاً 
يسمح للطالب فرصة اختيار المقررات التى يدرسها ويتيح  
له قدر مناسب من الدراسات اإلنسانية واللغويات وفرص  
التعليم  إدارة  نظام  خالل  من  الذاتى  والتعلم  البحث 

  . .جامعة القاهرة –اإللكترونى الذى تتميز به كلية العلوم 
 

 نظام الراسة : 
مجلس   طلب  على  بناء  القاهرة  جامعة  العلوم   كليةتمنح 

تخصص   في  البكالوريوس  البترول درجة  علوم 
بال المعتمدة  جيولوجية  الساعات  إطار )  146(نظام  فى 

  . الفصل الدراسى
أربع  العلوم  فى  البكالوريوس  درجة  لنيل  الدراسة  مدة 

جامعية   األقلسنوات  أربع  على  المدة  هذه    ة وتحقق 
فصلين   الواحد  المستوى  ويشمل  دراسية  مستويات 

الربيع  دراسيين   فى  ، واآلخر  الخريف  فى  يفصل أولهما 
عطل العام  ةبينهما  الدراسى    .    نصف  الفصل  يتكون 

  من سبعة عشر أسبوعا موزعة على النحو التالي   المعتاد 
  . فترة التسجيل مدتها أسبوع واحد - أ

  . أربعة عشر أسبوعاتمتد فترة الدراسة  - ب
  . نيمدتها أسبوعفى نهاية الفصل، فترة اإلمتحانات  - ج
 

  الكيمياء والطبيعة والرياضيات   ول مقررات أساسية في علوميدرس الطالب في العام الدراسي األ
 يدرس العام الثاني،    وبدًء من  صقل معارف ومهارات الطالب العلمية  خاللها  يتم    .  و الجيولوجيا

مجال   في  متخصصة  ونظرية  عملية  مقررات  الجيوفيزياء الطالب  و  إلى   الجيولوجيا  باإلضافة 
للبحوث القومي  المركز  الشأن، مثل  ذات  البحثية  الجهات  إحدي  في  الصيفي  التدريب    و    إجتياز 

. كما يكتسب الطالب بعض القدرات العملية واإلجتماعية البترول و المحاجر  عن  التنقيب  شركات
  من خالل العمل في مجموعات صغيرة أثناء الدروس العملية.  

يسمح للطالب بالتركيز على بعض إهتمامتهم الخاصة من خالل دراسة بعض  وفي السنة النهائية 
، كما يتم تطبيق ما سبق دراسته الجيولوجيا و الجيوفيزياءالمقررات اإلختيارية المتقدمة في مجال 

 في مجال البحث العلمي من خالل العمل بمشروعات التخرج. 



 
 

 

 

    االتصال وسائل 

داخل    –شارع األورمان   –كلية العلوم    :البريدي العنوان  
الرمز   –مصر  –الجيزة  –حرم جامعة القاهرة

 12613البريدي 
 dean@sci.cu.edu.eg   :اإللكتروني البريد  

  35676501– 35676502   :تليفون 

  بالبرنامجشروط اإللتحاق 
   :علوم البترول الجيولوجيةببرنامج يشترط للقبول  

مستوى  *   على  العلوم   كليات  باحدى  الطالب  قبول 
االلتحاق سنة  في  العربية  مصر  ما  جمهورية    حسب 

  .مكتب التنسيق هيحدد
مكتب    ءمل*   من  بالبرنامج  االلتحاق  منسقي طلب 

     البرنامج.  

علوم البترول لخريجي برنامج فرص العمل 
    الجيولوجية

 

  وزارة المعدنية، الثروة و البترول وزارة
 وزارة الري، وزارة البيئة، وزارة الصناعة،

  التنقيب  شركات  التعليم، وزارة العالي، التعليم
 شركات  البترول، المركز القومي للبحوث، عن

 و  ريجوا شركة  مثل المياة شركات  التعدين،
  و البترول مثل الصلة ذات  المعاهد  ،المياة تعبئة

  و البترول شركات  الصحراء، و الفلزات  بحوث 
 . الخاصة المحاجر و  المناجم

تقديم   إلى  الجيولوجية  البترول  علوم  برنامج  يهدف 
برنامج يكامل و يدمج فروع علوم االرض  المختلفة 
او   جيوفيزيائية  او  جيولوجية  علوم  كانت  سواء 

تلبي حاجة سوق ذو   هندسية   الخريجين  العمل من 
عمل   على  القدرة  لهم  اللذين  و  العالية  الكفاءة 
و  البحث  مجال  في  المختلفة  التكاملية  الدراسات 
قنوات   بناء  خالل  من  والغاز  الزيت  عن  التنقيب 
على   الصلة  ذات  والهيئات  الشركات  مع  إتصال 

 المستويين المحلى والدولي 


