
 

  

مرحًبا بكم في كلية العلوم

 
1

2

3

 

  

  

 

 كليــة العلــوم بجامعــة اســيوط هــي مؤسســة مهنيــة للتعليــم
ــي والبحــث العلمــي فــي مجــال العلــوم ا�ساســية. ويهــدف  العال
الدينيــة لخــالق  تمتثــل  التــي  الجامعــة  رســالة  تحقيــق   إلــى 
 وا�خالقيــة، مــن خــالل إعــداد أجيــال مــن الباحثيــن والمتخصصيــن
 فــي البحــث العلمــي للمراكــز التعليميــة والصناعيــة. با�ضافــة إلــى
ا�ساســية العلــوم  فــي  التعليميــة  الخدمــات  أفضــل   تقديــم 
ــالل ــن خ ــة م ــارات المطلوب ــالب المه ــب الط ــوس. يكتس  للبكالوري
 برامــج التعليــم علــى أســاس المعاييــر الوطنيــة. عــالوة علــى ذلــك،
علــوم (الرياضيــات،  ا�ساســية  العلــوم  تطويــر  فــي   تشــارك 
ــالل ــن خ ــا) م ــاء، الجيولوجي ــاء، ا�حي ــاء، الكيمي ــر، الفيزي  الكمبيوت
 برامــج البحــث بعــد التخــرج، وتســتغل المــوارد البشــرية بالكليــة،
 ومرافــق البحــث والخبــرة لحــل المشــاكل البيئيــة وتعزيــز المجتمــع
 تطويــر. وأخيــًرا، تلعــب الكليــة دوًرا فريــًدا فــي دراســات تنميــة
ــوادي الضيــق ــوادي الجنوبــي وتنفيــذ المشــاريع للخــروج مــن ال  ال

في الجنوب

هل تعلم أن؟
 تلعــب كليــة العلــوم دور´ فريــد´ فــي دراســات تنميــة
ــوادي ــي وتنفيــذ المشــاريع للخــروج مــن ال ــوادي الجنوب  ال

الضيق في الجنوب

ــج  ــالل البرام ــن خ ــع م ــة المجتم ــي تنمي ــر ف ــا دور مؤث  له
 التدريبيــة و التثقيفيــة و االستشــارات و التفاعــل بيــن

المؤسسة و المجتمع

هي إحدى الكليات ا�ولى التي افتتحت في جامعة أسيوط

  

   

 

 أ.د\ عبد الحميد أبو ا�دب درويش أبو سحلي 
 عميد كلية العلوم

كلمة عميد الكلية

 يســعدني ويشــرفني أن أرحــب بكــم فــي الموقــع الرســمي لكليــة     
 العلــوم، جامعــة أســيوط. نعتقــد أن العلــم هــو ا�ســاس الرئيســي للتقــدم
ــي ــل ف ــدي المتمث ــة التح ــى مواجه ــجعنا عل ــا يش ــذا م ــع وه ــي المجتم  ف
 إنشــاء والحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن التدريــس والبحــث فــي العلــوم
ــن ــا م ــرين فرًع ــن عش ــر م ــي أكث ــوس ف ــات البكالوري ــح درج ــية. نمن  ا�ساس
 العلــوم ا�ساســية ممــا يجعلنــا واحــدة مــن أغنــى المؤسســات ا�كاديميــة
 فــي البــالد. با�ضافــة إلــى ذلــك، نحــن نمنــح شــهادات مــا بعــد التخــرج
 (ماجســتير، دكتــوراه ودرجــات فخريــة). هيئــة التدريــس لدينــا معتمــدة مــن
 قبــل الهيئــة الوطنيــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد فــي التعليــم. إن كونــك
ــد مــن كليــات العلــوم فــي مصــر ليــس  أول مــن يتــم اعتمــاده بيــن العدي
 مفاجًئــا، وبالتأكيــد لــم يخــرج مــن فــراغ. الكليــة مجهــزة بشــكل جيــد
ــا. ــال عالي ــن تأهي ــن المؤهلي ــك الموظفي ــث وكذل ــس والبح ــق التدري  بمراف
 حصــل العديــد مــن موظفينــا علــى شــهاداتهم فــي جامعــات شــهيرة، ومــا
 زالــوا يحافظــون علــى تعــاون وثيــق مــع الزمــالء فــي هــذه المؤسســات ذات
احــدث علــى  ويبقينــا  بحثنــا  مجــاالت  يثــري  هــذا  العالميــة.   الســمعة 
مــن طويــل  بتاريــخ  العلــوم  كليــة  تتمتــع  العلميــة    االتجاهــات 

19 عاًما من النجاح
 علــى مــدى 19 عاًمــا، كانــت الكليــة مــورًدا بــارًزا للخريجيــن المتعلميــن جيــًدا،
 ليــس فقــط للمجتمــع المصــري، ولكــن أيًضــا لبلــدان أخــرى. نهــدف اÊن إلــى
 االســتمرار فــي خلــق بيئــة مضيافــة لجميــع طالبنــا وموظفينــا لمســاعدتهم
ــدف ــدات ته ــدة وح ــة ع ــأت الكلي ــث. أنش ــم والبح ــي التعل ــوق ف ــى التف  عل
ــة. ــات المجتمعي ــث والخدم ــم والبح ــم والتعلي ــز التعل ــى تعزي ــا إل  مهامه
 تهــدف هــذه الوحــدات إلــى الحفــاظ علــى تفاعــل ديناميكــي بيــن الكليــة
ــا ــد مــن المعلومــات أو االتصــال بن ــا لمزي  وبيئتهــا. يمكنــك تصفــح موقعن

في أي وقت

 تأسســت جامعة أســيوط فــي أكتوبر 1957 مــع كليتين فقــط، كلية العلوم
ــام ــد: نظ ــي فري ــام تعليم ــوم بنظ ــة العل ــز كلي ــة. تتمي ــة الهندس  وكلي
ــس ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــام يجع ــذا النظ ــل ه ــترك. مث ــم المش  القس
 مســؤولين عــن تدريــس جميــع المقــررات الدراســية فــي العلــوم ا�ساســية
 للطــالب الجامعييــن وكذلــك طــالب الدراســات العليــا مــن كليــات الجامعــة
 المختلفــة. لذلــك، تقــدم الكليــة ســتة أقســام علميــة قويــة ونشــطة وذات

.جودة عالية

نبذة تاريخية عن الكلية

كلية العلوم
صحيفـــة الحقائــــق



ا�قسام

 

قسم الرياضيات  
أحــد فــي  العلــوم  كليــة  فــي  الرياضيــات  قســم   يقــع 
 المبنييــن المجاوريــن للكليــة، وهــو مبنــى مكــون مــن
يحتــوي الســتينيات.  أوائــل  فــي  بنــي  طوابــق   خمســة 
 القســم علــى مكتبــة تضــم آالف الكتــب والدوريــات فــي
 جميــع فــروع الرياضيــات تقريًبــا. كمــا أن القســم مجهــز
المعامــل، مــن  اثنيــن  كمبيوتــر.  معامــل   بخمســة 
 للموظفيــن، المحاضريــن المســاعدين والمتظاهريــن، كل
وطابعتيــن. صغيــرة  حواســيب   5 يضــم   منهــا 
ــرة، بالنســبة للطــالب، فــكل منهــا يضــم ــة ا�خي ــا الثالث  أم

30 حاسوبÏ صغير´ و 3 طابعات

قسم الفيزياء 
 تم افتتاح قسم الفيزياء في العام الدراسي 1957/1958. يقع
أســيوط. جامعــة  حــرم  فــي  واحــد  مبنــى  فــي   القســم 
أوائــل فــي  بنيــت  طوابــق  خمســة  القســم   يشــغل 
 الســتينيات مــن القــرن الماضــي، ممــا مكــن القســم مــن أن

.يكون أحد أحدث مختبرات الفيزياء في مصر

قسم الجيولوجيا 
 يوفــر القســم لطالبنــا أعلــى جــودة تعليميــة، بمــا فــي 
 ذلــك الخبــرة ا�كاديميــة الغنيــة وفــرص البحــث والمهــارات
 الميدانيــة ذات الصلــة. با�ضافــة إلــى تقديــم فــرص العمــل،
 وبيئــة وديــة، بمــا فــي ذلــك مجموعــة دعــم قويــة مــن خــالل

.المنظمات الطالبية الداخلية

قسم النبات وا�حياء الدقيقة   
 يقــوم القســم بتزويــد الســوق بخريجيــن مؤهليــن تأهيــًال
 عاليــÏ لتلبيــة احتياجــات الســوق. يلعــب دوًرا أساســًيا فــي
فــي المجتمــع  خدمــة  وفــي  البيئيــة  المشــكالت   حــل 
 التعــاون مــع الكليــات والمنظمــات العلميــة ا�خــرى. عــالوة
ــي ــالب ف ــازة للط ــة ممت ــات تعليمي ــر خدم ــك، يوف ــى ذل  عل
 تخصــص العلــوم النباتيــة أثنــاء دراســة البكالوريــوس، مــن
للمعاييــر وفًقــا  المطلوبــة،  بالمهــارات  تزويدهــم   أجــل 

المحلية والدولية

قسم علم الحيوان و علم الحشرات 
 هــو قســم أكاديمــي معتــرف بــه وطنيــÏ ودوليــÏ يقــوم
 بإجــراء البحــوث وتقديــم خدمــة المجتمــع فــي العلــوم
لتعريــف مصممــة  متنوعــة  برامــج  تقــدم   البيولوجيــة. 
 الطــالب بمعرفــة واســعة بمبــادئ علــم الحيــوان باالشــتراك
التنميــة فــي  وتســاهم  ا�خــرى  ا�ساســية  العلــوم   مــع 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة  والثقافيــة   التعليميــة 
ســيما وال  مصــر،  صعيــد  لمجتمعــات   والمســتدامة 

.مجتمعات أسيوط والوادي الجديد

القدرة االستيعابية
للطالب 

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 تعال وانظر ماذا تقدم كلية العلوم خالل يوم جامعة اسيوط المفتوح أو
 اتصل بالكلية لترتيب الزيارة. يختلف القبول في المرحلة الجامعية

 اعتماًدا على ما إذا كنت طالًبا في المدرسة الثانوية أو إذا كنت تريد
.االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة اسيوط

 لمزيد من التفاصيل حول إرشادات القبول، قم بزيارة  
www.education.aun.edu.eg

 من المسلم به على نطاق واسع أن االنتقال من المدرسة إلى الجامعة أمر
 مهم - كأهمية العمل، ووتيرة تغطية المواد والتعقيد المفاهيمي

 كلها أكبر مما شهده الطالب في المدرسة. لقد أظهرت تجربتنا أن
 العديد من طالب السنة ا�ولى يمكنهم التغلب على االنتقال الصعب

 من المدرسة الثانوية إلى الجامعة من خالل تلقي عبء تعليمي مخفض
. في عامهم ا�ول ونشر المنهج على

 للتواصل معنا
تليفون رقم: ٢٣٤٥٦٤٣ - ٢٤١٢٠٠٠

فاكس رقم: ٢٣٤٢٢٢٣/٨٨/٠٠٢٠

sci@aun.edu.eg

طالب ١٨٣٢

ا�بحاث
التحكم ا�مثل الموزع في معادلة البرغر اللزجة عن طريق طريقة

،عالية الترتيب، خطية متكاملة، متقطعة" التحكم ا�مثل، التطبيقات وا�ساليب
المجلد 41 - العدد 1، الصفحات 253-277، 1، 2020

Gegenbauer-Galerkin

In2O3 @ FMWCNT

Talanta، Vol. 208، فارغ، 2020، فارغ

دراسة تأثير معلمات ا�رصاد الجوية على دقة نماذج التنبؤ بمستوى سطح البحر 
 NULL 2020 ،1193 ،(3) 12 ،في صباح، ماليزيا االستدامة

  
 النشاط الكهربي التآزري التآزري للمركب النانوي

 لتحديد الكمّيات الكهروكيميائية للدوبوتامين في دم المريض السريري وفي شكل
 جرعات الحقن

  االختالفات في سلوك النمو، والمحصول واستقرار الحمض النووي لمحاصيل الخضروات
 ،المزروعة في التربة المشعة المشعة" التلوث البيئي

 المجلد 259، الصفحات 1-8

قسم الكيمياء  
 تطــور قســم الكيميــاء بســرعة منــذ إنشــائه عــام 1957 مــع
 تأســيس جامعــة أســيوط. تتمثــل إحــدى مهامنــا المهمــة
 فــي هــذا القســم فــي خلــق منــاخ يشــجع التميــز والعمــل
 العلمــي المنتــج ويحفــز جميــع ا�عضــاء علــى بــذل قصــارى
 جهدهــم. يعــد قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم هــو ا�كبــر
عليــه يعلــى  وال  قســًما)   128) أســيوط  جامعــة   فــي 

في جميع أنحاء صعيد مصر
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