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:والتسجیل الدراسة
 اختیار فى یساعده أكادیمیًا مرشًدا طالب لكل یحدد-

.تواجھھ قد التى المشاكل وحل المقررات
 یحتاجھا قد التى المقررات بعض  طرح یجوز -

.صیفي دراسى فصل فى الطالب
  لدى القانونى والتعھد للبرنامج التقدم طلب یكتب-

.البرنامج منسق
 یحددھا التى التعلیمیة الخدمة رسوم الطالب یسدد -

.المعتمدة الساعات تكلفة وتعادل الكلیة مجلس

:بالبرنامج التدریس أسالیب
.االنجلیزیة باللغة بالبرنامج الدراسة-
 والمرئیة المسموعة التعلیمیة التكنولوجیا إستخدام -

.بعد عن التعلیم وتكنولوجیا
 الطالب بین للتواصل مختلفة أسالیب بإتاحة اإلھتمام -

  والبرید المكتبیة الساعات نظام خالل من واألستاذ
  .االجتماعي التواصل ووسائل اإللیكتروني

 عن الذاتى التعلم مھارة على الطالب قدرات تنمیة -
 ومشروعات تطبیقیة عملیة بأنشطة قیامھم طریق
 في العمل جھات من شركاء مع باالشتراك تخرج

.والتطبیقیة والصناعیة الطبیة القطاعات

لمزید من المعلومات 
كلیة العلوم -قسم المیكروبیولوجي

جامعة عین شمس 
القاھرة -العباسیة -الخلیفة المأمون
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۲۳۷غرفة 

:البرنامج مواصفات
 في البكالوریوس درجة على الطالب یحصل

 بعد "والتحلیلیة التطبیقیة المیكروبیولوجیا" في العلوم
 أربعة على مقسمة معتمدة ساعة ۱۳٦ اجتیازه

:كالتالي بیانھا )دراسیة فصول ثمان( مستویات
جامعة متطلب معتمدة ساعات ۸

)أساسیة علمیة مقررات( كلیة متطلب معتمدة ساعة ۳۰
 بین ومساعدة تخصصیة مقررات معتمدة ساعة ۹۸

واختیاریة إجباریة

:بالبرنامج االلتحاق شروط
 شھادة على الحاصلین للطالب بالقید یُسمح

 تكونو یعادلھا، ما أو علوم علمى شعبة العامة الثانویة
 مجموع أساس على المتقدمین الطالب بین المفاضلة
ً  العامة الثانویة   ویجوز اإلنجلیزیة اللغة درجة إلیھ مضافا

  اختبارات عقد على الموافقة البرنامج إدارة مجلسل
 العلمي التفكیر ومھارات المعرفي الجانب لقیاس

 التعھد أمره وولي الطالب یُقدمو الطالب، بین للمفاضلة
 فیھ یلتزمان بالبرنامج االلتحاق عند الالزم القانوني

 وبتسدید التعلیم من النمط بھذا الخاصة الشروط بكافة
 االلتحاق مدة طوال المطلوبة الدراسیة الرسوم

.بالبرنامج



:)Vision( البرنامج رؤیة 
 والتحلیلیة التطبیقیة المیكروبیولوجیا برنامج یكون أن

 ً ً  واإلقلیمي المحلي المستویین على رائداً  برنامجا  قائما
 المجاالت في والتطویر واالبتكار اإلبداع قیم تشجیع على

.للمیكروبیولوجي التطبیقیة
 
:)Mission( البرنامج رسالة  

 مؤھلین المیكروبیولوجیا مجال في خریجین إعداد
 التي والمھنیة والعملیة األكادیمیة والمھارات بالمعارف

 العمل سوق في والمنافسة المستمر الذاتي للتعلم تؤھلھم
 والمجتمع، البیئة وتطویر العلمي البحث في والمساھمة

 مفاھیم وتنمیة والعملي التطبیقي البعد على التركیز مع
.مشكالتھ وحل المجتمع لخدمة والتمیز والتطویر االبتكار

 
:البرنامج أھداف

 وعقلیة إبداعیة بقدرات ویتمتع متمكن خریج إعداد١.
.علمیة

 في العمل سوق حاجة یلبي متمیز خریج تأھیل ٢.
.تطبیقیة علمیة مجاالت

 وتفعیل والجدیدة، اإلبداعیة التفكیر أنماط تنمیة ٣.
 واستخدام الجماعي العمل وانشطة أسالیب

 وتفعیل للمعرفة والمتنوعة المتعددة المصادر
.التطبیقیة الممارسات

 تدعیم یستطیع تعلیمي نظام خلق في المساھمة ٤.
.التعلیم جودة معاییر وتطبیق ذاتیاً، نفسھ وتطویر

 القطاعات في العمل قطاعات مع الشراكة تقویة ٥.
 في یساعد بما والتطبیقیة والصناعیة الطبیة

.لھم العمل سوق وفتح البرنامج بخریجي التعریف

   :للبرنامج الممیزة السمات
 التطبیقیة المیكروبیولوجیا" برنامج یتمیز

  المشكالت تواكب التي التطبیقیة بمقرراتھ "والتحلیلیة
 یحتاجھ ما على المقررات ھذه ركزت وقد الجاریة،

  حدیثة مقرراتھ بأن البرنامج یتمیز كما العمل، سوق
 لمالئمة مھمة إضافة وتمثل مرة ألول یدرس وبعضھا

 یتیحو المختلفة، بقطاعاتھ العمل سوق احتیاجات
 العلمیة والرحالت العملي التدریب لطالبھ البرنامج
 أساتذة البرنامج یوفر كما المختلفة، العمل لمواقع

 لتدریس المختلفة العمل قطاعات من مؤھلین
 للطالب الفائدة لتعظیم المتخصصة التطبیقیة المقررات

  .لھم العمل مجاالت وفتح

:البرنامج لخریجي العمل مجاالت
  بالدراسات القیام البرنامج ھذا خریج یستطیع

 التحلیالت مجال في الحدیثة التطبیقات على القائمة
  والكیمیائیة، والجزیئیة والكیموحیویة المیكروبیة

  :التالیة المجاالت في بكفاءة العمل لھ یتیح ما وھو
 في والتحكم األوبئة في والتحكم الطبیة التحالیل -

  المستشفیات في العدوى
  المیكروبیولوجي قسم في كمعیدین التعیین -
إلخ...واألدویة األغذیة مصانع في الجودة مراقبة -
 المضادات( المیكروبیة الصناعات من العدید -

 ومنتجات واألغذیة المیكروبیة واإلنزیمات الحیویة
)إلخ...األلبان

 الصحي الصرف ومعالجة الشرب میاه تنقیة -
والسائلة الصلبة المخلفات من والتخلص

  المختلفة البحثیة المراكز في التطبیقیة األبحاث -
المیكروبي للتلوث البیئیة المراقبة -


	Slide Number 1
	Slide Number 2

