نشأة الكلية
كلٌة العلوم جامعة دمٌاط هً صرح العلم والمعرفة ومنارة الفكر واإلبداع
ومركز الفكر والتنوٌر بجامعة دمٌاط وتحمل لواء الرٌادة فً مجاالت العلوم
األساسٌة.
أنشئت كلٌة العلوم بموجب القرار الجمهوري رقم ( )303لسنة  5891وبدأت
الدراسة فٌها فً العام الجامعً  5891/5891بتنفٌذ الئحة كلٌة العلوم جامعة
المنصورة واستمر العمل بها حتى العام الجامعً  5885/5880وتخرجت أول
دفعة فى نهاٌة العام الجامعى .5898-5899
اعتبارا من العام الجامعً  5881/5885بدأ العمل بالالئحة الداخلٌة للكلٌة
بموجب القرار الوزاري رقم ( )998بتارٌخ  .5885/8/1صدر القرار
الجمهوري رقم ( )58لسنة  1051بإنشاء جامعة دمٌاط.
وقد روعى بها أال تكون الدراسة بالكلٌة على النمط القدٌم ولكن تكون مساٌرة
للتطور العلمى ولمعالجة المشاكل الجدٌدة وأهمها البٌئٌة.

رؤية الكلية
تسعى كلٌة العلوم جامعة دمٌاط لتكون واحدة من أفضل كلٌات العلوم علً
المستوٌٌن المحلً و اإلقلٌمً

رسالة الكلية :
كلٌة العلوم جامعة دمٌاط مؤسسة حكومٌة تعمل علً:
 -5إعداد خرٌجٌن علمٌٌن و باحثٌن منافسٌن فً سوق العمل.
 -1إجراء أبحاث علمٌة متمٌزة علً المستوٌٌن المحلً و اإلقلٌمً.
 -3المساهمة الفعالة فً خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة.

غايات الكلية







الغاٌــــة األولــى  :توفٌر بٌئة تعلٌمٌة متطورة ومحٌط أكادٌمى متكامل.
الغاٌــــة الثانٌة  :إعداد كوادر متمٌزة معارفٌا ومهارٌا ومهنٌا فى
مجاالت العلوم منافسة لسوق العمل.
الغاٌــــة الثالثة :توفٌر فرص ومجاالت التعلٌم المستمر من خالل برامج
دراسات علٌا متطورة تواكب تحدٌات العصر.
الغاٌــة الرابعة :االرتقاء بمستوى البحث العلمى وتأكٌد هوٌة الكلٌة
كمركز للبحث العلمى الثقافى بجانب كونها مؤسسة تعلٌمٌة متخصصة.
الغاٌــة الخامسة :المساهمة الفعالة فً التنمٌة المستدامة للمجتمع.
الغاٌــة السادسة :بناء ثقة و قناعة المجتمع فً الخدمات األكادٌمٌة التً
تقدمها الكلٌة

o

فى كل شعبة
وٌتم المفاضلة بٌن الطالب على الشعب شدٌدة اإلقبال بناء على
تقدٌر الطالب العام وتقدٌر الطالب فى مواد تخصص الشعبة
الراغب التقدم إلٌها.
مسارات التخصص لمجموعة العلوم الطبٌعٌة بكلٌة العلوم بدمٌاط
ثالثة ورابعة

أولى

ثانٌة

الرٌاضٌات

قسم الرٌاضٌات

الفٌزٌاء
الرٌاضٌات وعلوم
الحاسب
اإلحصاء وعلوم الحاسب

رٌاضٌات
وفٌزٌاء
علوم طبٌعٌة

الفٌزٌاء وعلوم الحاسب

كٌمٌاء
وفٌزٌاء

الكٌمٌاء

مسارات التخصص لمجموعة العلوم البٌولوجٌة بكلٌة العلوم بدمٌاط
ثالثة ورابعة
النبات

أولى

ثانٌة

علم الحٌوان
النبات والكٌمٌاء
الحٌوان والكٌمٌاء
المٌكروبٌولوجٌة
والكٌمٌاء
علوم البحار والكٌمٌاء
الكٌمٌاء والكٌمٌاء
الحٌوٌة
الجٌولوجٌا
الجٌولوجٌا والكٌمٌاء

بٌولوجً
علوم بٌولوجٌة
وجٌولوجٌة

مسارات التخصص لمجموعة العلوم البٌئٌة بكلٌة العلوم بدمٌاط
ثالثة ورابعة
علوم بٌئة










رؤٌة القسم  :التمٌز فى تخصص الرٌاضٌات واإلحصاء والحاسب
رسالة القسم  :تخرٌج كوادر علمٌة لها مهارات بحثٌة وعلمٌة صالحة للتدرٌس
فى مراحل التعلٌم المختلفة والتعلٌم العالى والبحث العلمى وذلك فى علوم
الرٌاضٌات (البحتة – التطبٌقٌة) واإلحصاء والحاسب األلى.
العلوم التى ٌدرسها القسم  :تفاضل وتكامل –هندسة – استاتٌكا – جبر -دٌنامٌكا
رٌاضٌات وإحصاء علوم الحاسب  -مٌكانٌكا  -برمجة  -توبولوجى -الكترودٌنامٌكا
مجاالت العمل لخرٌجى القسم  :التعلٌم العام والتعلٌم العالى والجامعات المصرٌة-
هٌئة المواصفات والمقاٌٌس ـ مراكز البحوث والطاقة الذرٌة -برنامج الفضاء
المصرى  -هٌئة األرصاد الجوٌة والفلكٌة  -البنوك والشركات كمحلل احصائى -
شركات البرمجة كمبرمج حاسب آلى.

جٌولوجٌا

ثانٌة

علوم بٌئة

أولى

علوم بٌئة

نظام التشعيب للطالب ومتطلباته
ٌتم توزٌع الطالب المستجدٌن (طالب الفرقة األولى) على الشعب
الدراسٌة المختلفة بناء على المجموع الحاصل علٌه الطالب وشعبته
الدراسٌة
شعبة العلوم الطبٌعٌة ــ طالب الثانوٌة العامة شعبة رٌاضٌات
شعبة العلوم البٌولوجٌة والجٌولوجٌةـ طالب الثانوٌة العامة شعبة علوم
شعبة علوم البٌئة ــــ طالب الثانوٌة العامة شعبة علوم
ٌ -5نقل الطالب إلى الفرقة األعلى إذا كان ناجحا فى جمٌع مواد
الفصلٌن الدراسٌٌن ،أو إذا كان راسبا فٌما الٌزٌد عن مادتٌن.
ٌ -1تم التشعٌب للطالب المنقولٌن للفرق األعلى بالكلٌة بناء على
اآللٌة التالٌة:
توزٌع استمارة رغبات على الطالب فى نهاٌة االمتحان قبل التشعٌب
لٌحدد الطالب ثالثة شعب دراسٌة مرتبة طبقا لرغبته
ٌتم فحص الرغبات وٌتم التوزٌع طبقا لالتى
 oرغبة الطالب
 oمتطلبات األقسام العلمٌة ومراعاة الحد األدنى لألعداد المطلوبة

واللقاح -مصانع النشادر والخمٌرة معامل التحالٌل الطبٌة -معامل إنتاج الكحولٌات
والمضادات الحٌوٌة

قسم الكٌمٌاء
رؤٌة القسم  :تحقٌق مجال تعلٌمى وبحثى متمٌز فى علم الكٌمٌاء على مستوى
المستفٌد والمجتمع والبٌئة
رسالة القسم  :تطوٌر وتحدٌث البرامج الكٌمٌائٌة على مستوٌات البكالورٌوس
والدراسات العلٌا والبحوث فى االتجاهٌن األكادٌمى والتطبٌقى بما ٌمٌز وٌخدم
سوق العمل والمجتمع.
العلوم التى تدرس بالقسم :الكٌمٌاء العضوٌة ـ الكٌمٌاء الالعضوٌة (غٌر
العضوٌة – التحلٌلٌة – الفٌزٌائٌة) الكٌمٌاء الحٌوٌة.
مجاالت العمل لخرٌجى القسم :مراكز البحوث المختلفة معامل التحالٌل الخاصة
أو التابعة للمصانع و الشر كات والهٌئات الحكومٌة ذات الصلة التدرٌس بوزارة
التربٌة والتعلٌم مصانع األسمدة -مصانع الزٌوت والصابون مصانع السكر-
مصانع األدوٌة مصانع الغزل والنسٌج  -مصانع تدوٌر المخلفات معامل المصل

قسم الفٌزٌاء
رؤٌة القسم  :تطوٌر قسم الفٌزٌاء لٌصبح قسما متمٌزا فى تدرٌس الفٌزٌاء لطالب
مرحلة البكالورٌوس ولطالب الدراسات العلٌا بما ٌتوافق مع المستوٌات العالمٌة
المعتمدة وإنشاء مجموعات بحثٌة قوٌة فى الفٌزٌاء التجرٌبٌة والنظرٌة.
رسالة القسم  :تطوٌر مناهج الفٌزٌاء لتحقٌق التناسق والتكامل المطلوب فى
الشعب الدراسة المختلفة وإنشاء شعبة علوم المواد لتصبح شعبة متمٌزة فى الكلٌة.
العلوم التى ٌدرسها القسم :
علم المواد  -فٌزٌاء عامة -دٌنامٌكا حرارٌة  -فٌزٌاء الجوامد النظرٌة
فٌزٌاء األغشٌة الرقٌقة وتطبٌقاتها -فٌزٌاء البلمرات
فٌزٌاء حدٌثة  -فٌزٌاء رٌاضٌة -فٌزٌاء نووٌة  -فٌزٌاء االلكترونٌات
فٌزٌاء المفاعالت النظرٌة
مجاالت العمل لخرٌجى القسم :
لبرنامج الفٌزٌاء هٌئة الرقابة على الصادرات والواردات
الموانئ (الكشف بأشعة  - ) Xمجال تصنٌع األغشٌة الرقٌقة وتطبٌقاتها
مصانع البالستٌك والحدٌد والصلب والنحاس واأللمونٌوم ومصانع األجهزة
االلكترونٌة- .معاهد البحوث التابعة لوزارة التعلٌم العلى ووزارة الصناعة -
مصانع إنتاج البصرٌات  -وزارة التربٌة والتعلٌم -محطات األرصاد الجوٌة -
المراصد الفلكٌة -جهاز شئون البٌئة -معاهد وزارة الصحة  -معالجة المواد
باللٌزر
لبرنامج الفٌزٌاء والحاسب وزارة التربٌة والتعلٌم -البرمجة والحاسب األلى فى
الشركات الحكومٌة والخاصة -محطات األرصاد  -شركات إنتاج االلكترونٌات
معاهد ومراكز وزارة الصحة.

استخدام تقنٌات االستشعار عن بعد فى مجال البحث عن الطاقة
الجٌولوجٌا االقتصادٌة لدراسة المعادن والخامات االقتصادٌة
مجاالت العمل لخرٌجى القسم :شركات البترول  -الهٌئة العامة للثروة المعدنٌة
 -جهاز شئون البٌئة

قسم علم الحٌوان
رؤٌة القسم  :االرتقاء الى التمٌز لرٌادة اقلٌمنا فى العلوم الحٌاتٌة
رسالة القسم  :توفٌر محٌط اكادٌمى معتمد من برامج تعلٌمٌة ومنظومة بحث
علمى وتطبٌقات تكنولوجٌة فى مجاالت علم الحٌوان ٌحقق طموحات المستفٌدٌن
وٌساهم كبٌت خبرة اقلٌمى فى خدمة المجتمع.
العلوم التى ٌدرسها القسم  :علم الحٌوان العام  -علم الخلٌة  -علم األنسجة  -علم
التشرٌح الداخلى  -علم التصنٌف  -علم وظائف األعضاء  -علم الحشرات  -علم
األجنة  -علم البٌئة  -علم الطفٌلٌات  -البٌولوجٌا الجزٌئٌة -األحٌاء المائٌة -
الهندسة الوراثٌة
مجاالت العمل لخرٌجى القسم :معامل التحالٌل الطبٌة  -معامل المصل واللقاح
 مجال االستزراع والثروة السمكٌة  -المحمٌات الطبٌعٌة هٌئة الطاقة الذرٌة -جهاز شئون البٌئة

قسم علوم البٌئة
رؤٌة القسم  :قسم رائد ومتخصص ومتمٌز فى العلوم البٌئٌة.
رسالة القسم  :تقدٌم برنامج تعلٌمى تطبٌقى معتمد واالرتقاء بمستوى البحث
العلمى وتعظٌم دور القسم فى الحفاظ على البٌئة لتحقٌق التنمٌة المستدامة.
العلوم التى ٌدرسها القسم  :علوم بٌئٌة  -علوم النبات ذات الصلة بالبٌئة -علوم
الحٌوان ذات الصلة بالبٌئة – علوم جٌولوجٌة -جٌولوجٌا البٌئة  -فٌزٌاء عامة -
فٌزٌاء بٌئٌة  -كٌمٌاء عامة  -كٌمٌاء بٌئٌة  -تلوث هواء  -البٌئة االصطناعٌة
والصحارى  -مصادر الطاقة
مجاالت العمل لخرٌجى القسم وزارة الدولة لشئون البٌئة
فروع وزارة الدولة لشئون البٌئة بالمحافظات  -المصانع والورش الصناعٌة -
المراكز البحثٌة والعلمٌة

سياسات الكلية في مجال التعليم:

قسم النبات
رؤٌة القسمٌ :رقى قسم النبات الى مستوى تعلٌمى وعلمى وبحثى عالى لخدمة
المجتمع والبٌئة
رسالة القسم  :تحدٌث البرامج الدراسٌة فى علوم النبات وإدخال برامج جدٌدة
إلكساب الخرٌج مهارات علمٌة تتواكب مع احتٌاجات سوق العمل
العلوم التى ٌدرسها القسم  :البكترٌا ـ الفطرٌات ـ الفٌروسات ـ الطحالب ـ البٌئة
النباتٌة ـ فسٌولوجٌا النبات ـ البٌولوجٌا الجزٌئٌة ـ الهندسة الوراثٌة ـ الوراثة ـ
أمراض النبات ـ علم األغذٌة
مجاالت العمل لخرٌجى القسم  :مصانع األسمدة -مصانع الزٌوت والصابون-
مصانع السكر -مصانع األدوٌة مصانع الغزل والنسٌج  -مصانع تدوٌر المخلفات-
معامل المصل واللقاح  -مصانع النشادر والخمٌرة  -معامل التحالٌل الطبٌة -
معامل إنتاج الكحولٌات والمضادات الحٌوٌة – شركات المٌاه والصرف الصحً
– المعمل المشترك – معامل تحالٌل المواد الغذائٌة – المراكز البحثٌة والعلمٌة.

قسم الجٌولوجٌا
رؤٌة القسم  :مركز تمٌز جٌولوجى اقلٌمى ٌسهم فى تطوٌر التعلٌم والبحث
العلمى فى محٌطه العربى والٌورمتوسطى.
رسالة القسم ٌ :سهم القسم فى تقدٌم خرٌج متمٌز فى مجال علوم األرض وفى
تطوٌر البحث العلمى بما ٌحقق طموحات المستفٌدٌن وٌخدم المجتمع.
العلوم التى ٌدرسها القسم :
الطاقة من البترول والغاز والمٌاه األرضٌة -الحفرٌات وتقدٌر عمرها
الصخور وانواعها  -الدراسة الجٌوفٌزٌقٌة فى مجال دراسة ما تحت السطح

لتحقٌق غاٌة الكلٌة فً مجال التعلٌم وأهدافها االستراتٌجٌة المرتبطة ،فإن الكلٌة
تتبنى مجموعات من السٌاسات التً من شانها بلوغ الغاٌة والمساهمة فً تحقٌق
أهداف الكلٌة االستراتٌجٌة وبلوغ غاٌاتها .وهذه السٌاسات تتمثل فً:
 السعً الجاد لتطبٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة.
 األخذ فً االعتبار المعدالت الدولٌة فً نسب الطالب ألعضاء هٌئة
التدرٌس والتسهٌالت المادٌة للتعلم.
 المراجعة والتقوٌم الداخلً والخارجً للبرامج والمقررات الدراسٌة.
 تشجٌع استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً وسائل وبرامج
التعلم.
 احتضان الطالب ذوي القدرات على التمٌز واإلبداع ورعاٌتهم.
 رعاٌة الطالب محدودي القدرات وتوفٌر سبل الدعم العلمً لهم.
 التوسع فً البرامج التعلٌمٌة والتخصصات الجدٌدة.
 تطوٌر سٌاسات القبول فً األقسام لتحقٌق أكبر قدر ممكن من المواءمة بٌن
رغبات الطالب واألماكن المتاحة فً التخصصات المختلفة.
 توفٌر كافة تسهٌالت التعلٌم والتعلم وصٌانتها.
 التمحور حول الطالب باعتباره أهم مخرجات الكلٌة.
 تقوٌة أواصل الصلة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس.
 زٌادة الرضاء العام ألطراف العملٌة التعلٌمٌة.
 التقوٌم المستمر للفعالٌة التعلٌمٌة.
 غرس قٌم التعلم الذاتً والمستمر والتشجٌع علٌها.
 التكامل مع سٌاسات الكلٌة فً مجال البحث العلمً ومجال خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة.

