
, جامعة القاھرةعن كلیة العلوم

. وكانت تشغل ملحق سراي الزعفران بالعباسیة، ودخلھا 1925مارس 11أنشئت كلیة العلوم في 
. بدأت الدراسة بھا وكان بالكلیة في ذلك الوقت أقسام 1925أول فریق من الطلبة في أكتوبر 

الجیولوجیا)، حیث كان معظم –الحیوان علم –علم النبات –الكیمیاء–الفیزیاء –(الریاضیات 
أعضاء ھیئة التدریس من األجانب، إال عدد قلیل منھم من المصریین. رأس قسم الریاضیات األستاذ 

. بعد 1936وأصبح من بعد أول عمید مصري للكلیة في مایو سنة –الدكتور/ على مصطفى مشرفة 
نقل الكلیة من ملحق سراي الزعفران تم1950وفى عام 1948ذلك أنشئ قسم علم الحشرات عام 

بالعباسیة إلى موقعھا الحالي بالحرم الجامعي بالجیزة . ثم أنشئ من بعد قسم األرصاد الجویة والفلك 
1982، واستكملت الكلیة حدیثاًً◌ً◌ً◌ بإنشاء قسمي الجیوفیزیاء والفیزیاء الحیویة عام 1966



كلیة العلوم, جامعة القاھرةعنوان 

مكلیة العلو
جامعة القاھرة

12613 الجیزة 
مصر



كلیة العلوم, جامعة القاھرةأھداف

األھداف االستراتیجیة
لتحقیق البدیھیات الكلیة المھمة ، كلیة العلوم ملتزمة التالیة القیم والمبادئ األساسیة ، وستستمر في بناء 

وتوسیع على أساس ھذه المبادئ : 
التفوق في التعلم والخبرات البحث والتدریس تحرز أي صلة واضحة حتى التمیز في البحوث یساھم في ■ 

والنتائج للطالب
دعم مبتكر تصمیم المناھج ، وعملیات االستعراض في سلسلة من البرامج وعلى مستوى الدراسة ■ 

والمبتكرة ذات الجودة العالیة للتعلیم والتعلم ممارسات العمل على إشراك الطالب المستفیدین مجموعة 
صغیرة التفاعالت

النوعیة والبیئة ، والتفاعل بین األقران ، وفرص التنمیة والمكافآت التي تشجع على التعلم توفیر تعلیم عالي ■ 
المستقل ، والعاملین في التعلیم والتعلم لتكون مبتكرة وفعالة ومعبرة

إظھار الصفات الحیویة على التفكیر والعمل والتعلیم وبیئة التعلم ، واألداء والنتائج■ 



كلیة العلوم, جامعة القاھرةنبذة تاریخیة ل
. وكانت تشغل ملحق سراي الزعفران بالعباسیة، 1925مارس 11أنشئت كلیة العلوم في 

. بدأت الدراسة بھا وكان بالكلیة في ذلك 1925ودخلھا أول فریق من الطلبة في أكتوبر 

الجیولوجیا)، –علم الحیوان –علم النبات –الكیمیاء–الفیزیاء –الوقت أقسام (الریاضیات 

حیث كان معظم أعضاء ھیئة التدریس من األجانب، إال عدد قلیل منھم من المصریین. رأس 

مصري وأصبح من بعد أول عمید –قسم الریاضیات األستاذ الدكتور/ على مصطفى مشرفة 

تم 1950وفى عام 1948. بعد ذلك أنشئ قسم علم الحشرات عام 1936للكلیة في مایو سنة 

نقل الكلیة من ملحق سراي الزعفران بالعباسیة إلى موقعھا الحالي بالحرم الجامعي بالجیزة . 

، واستكملت الكلیة حدیثاًً◌ً◌ً◌ بإنشاء 1966ثم أنشئ من بعد قسم األرصاد الجویة والفلك 

.1982لجیوفیزیاء والفیزیاء الحیویة عام قسمي ا



كلیة العلوم, جامعة القاھرةلالھیكل األدارى

عمید الكلیة
أ.د. أحمد جالل حلمى

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
أ.د. ھالل سعد ھالل أبو الدھب

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث
أ.د. شریف مراد عبد المجید

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
أ.د. أبتسام عطیة الفرحاتى



كلیة العلوم, جامعة القاھرةرسالة
كلیة العلوم ھى اثراء التعلم والثقافة العلمیة لتقدیم خریج جامعى ذو مستوى عالى من الكفاءة 

ولتحقیق ذلك آداب وأصول المھنة لخدمة وتحقیق األھداف القومیة للدولةوالجودة مراعیاً 

تقدم كلیة العلوم العدید من البرامج الدراسیة األساسیة والبینیة فى مجاالت العلوم األساسیة 

والتطبیقیة بجانب مجموعة متنوعة من األنشطة األخرى وبرامج وخدمات علمیة الثراء

ثقافى فى حیاة األفراد والمجتمع الجانب الفكرى والفنى وال



كلیة العلوم, جامعة القاھرةرؤیة 

تسعى كلیة العلوم بطموح أن تحصل على االعتماد وأن یعترف بھا على الصعید الوطنى 

والدولى وذلك لما تتمیز بھ الكلیة من ریادة واتصافھا بالمثالیة واالبتكار فى الخبرات 

ر والمحافظة على فى جمیع مجاالت العلوم ونحن نسعى جاھدین للتطویالتعلیمیة والبحثیة

مجموعة متمیزة من البرامج الفاعلة التى تحقق احتیاجات المجتمع . 

والتعلیم والتوجیھ واالرشاد إن كلیة العلوم تتبوأ مكاناً رائداً فى تقدیم المشورة األكادیمیة 

الطالبى واعداد وتنفیذ االستراتیجیات التى تركز على العمل الجماعى لتحسین وضع 

الطالب فى جمیع السیاقات التعلیمیة ویشارك جمیع أعضاء الكلیة من أعضاء ھیئة التدریس 

عى وفى والعاملین والطالب فى العمل معاً لتحسین الصورة األكادیمیة داخل الحرم الجام

المجتمع المحلى



كلیة العلوم, جامعة القاھرةكلمة
أبنائي وبناتي الطالب والطالبات یشرفني أن أرحب بكم في كلیة العلوم جامعة القاھرة، 

ویسعدني التحاقكم للدراسة بھذا الصرح األكادیمي العریق. وأتمنى أن تحققوا ألنفسكم ما 
جمیع المحافل تصبون إلیھ من علم ومعرفة ومھارات تؤھلكم لتبوء مكانة مرموقة في

بحرص أساتذتھا والھیئات المعاونة بھا 1925المھنیة.وتتمیز كلیة العلوم منذ نشأتھا عام 
على تحقیق أعلى معدالت الجودة في العملیة التعلیمیة. وأدعوكم لإلطالع بھذا الدلیل على 

تنوع مجاالت الدراسة المتاحة لكم من تخصصات منفردة ومزدوجة وبینیة.وتوفر كلیة 
لعلوم فرصاً لمشاركة طالبھا وطالباتھا في العدید من األنشطة الریاضیة والثقافیة ا

واإلجتماعیة والفنیة التي یؤمھا الرواد من أعضاء ھیئة التدریس.

ن فیھ من أساتذة وھیئات معاونة وعاملین ولسوف تجدون بكلیتكم مناخاً أسریاً یتعاون كل م
لیوفروا لكم ما تحتاجون إلیھ من إرشاد علمي لتصلوا إلى غایاتكم من تقدم ونبوغ في جمیع 

سنوات دراستكم.

وأنصح أبنائي الطالب وبناتي الطالبات باإلنتظام في المحاضرات والجلسات العلمیة وعدم 
الل الساعات المكتبیة.التردد في التواصل مع السادة األساتذة خ

لقد تخرج في كلیة العلوم أعالم ورواد حققوا لوطننا الحبیب التقدم والرفعة وال یراودني شك 
في أن یكتمل بأیدیكم ما نتمناه لمجتمعنا من رخاء وازدھار وأن یخرج من بین صفوفكم 

علماء أجالء وأفذاذ یسموا بالكلیة مكانة عالمیة.

لكم ألذلل الصعوبات التي قد تواجھكم وإلى جانبي السادة وكالء وسوف أبقي بابي مفتوحاً 
الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس.
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