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السيد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
تسعى الدولة لصقل المهارات والجدارات من خالل مسار أكاديمى 

مؤسسى بهدف إعداد أجيال من الخريجين مؤهلين لالحتياجات 
المستقبلية لسوق العمل المحلية واإلقليمية والدولية.
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األستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: 
جامعة كفر الشيخ تعتبر من أحدث الجامعات على مستوى 

الجمهورية، تتميز بإضافتها لعدد من الكليات الحديثة التى 
تتواكب مع العلوم والتقنيات الحديثة، باإلضافة إلى أنها كليات 

تخدم طبيعة المحافظة واالحتياج الفعلى لسوق العمل.

األستاذ الدكتور خالد عبدالغفار 
وزير التعليم العالى والبحث العلمى:

  تسعى الوزارة إلى تحقيق التحول الرقمى الشامل، تنفيًذا 
لرؤية )مصر 2030( لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات 

اإللكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية 
والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، 

والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية
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السيد االستاذ الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقى
 رئيس جامعة كفر الشيخ

 االستاذ الدكتور حسن حسن يونس 
نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث 

واملشرف على معهد علوم وتكنولوجيا الناتو

 االستاذ الدكتور رضا ابراهيم عبد القادر صالح 
ائب رئيس اجلامعة خلدمات املجتمع  وتنمية 
البيئة واملشرف على كلية الذكاء االصطناعى 

االستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد العال
 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب 

 تقع جامعة كفر الشيخ فى مدينة كفر الشيخ فى شمال دلتا 
حصلت  حيث  ودولية  اقليمية  بشهرة  اجلامعة  وحتظى  مصر 
اجلامعة على املركز ٥٠١  على مستوى العالم  فى تصنيف التاميز 
البريطانى لعام ٢٠٢١واملركز الثانى على مستوى مصر ،  واملركز 
البيطرية  الطبية  للعلوم  العاملى  شنغهاى  تصنيف  فى   ١٥١
العوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١على التوالى باالضافة إلى ترتيبها 
اعوام  لثالث  البيئة  صديقة  اجلامعات  تصنيف  فى  الثانية 
باجلامعة  ويوجد  أفريقيا  وقارة  مصر  مستوى  على  متتالية 
فى  بينهما  من  االختيار  للطالب  ميكن  تخصص   ١٠٠ من  اكثر 
مرحلة البكالوريوس والليسانس وأكثر من ٣٥٠ تخصص ملرحلة 
الدراسات العليا من بينها تخصصات النانو تكنولوجى والذكاء 
االصطناعى ، كذلك يتم تعزيز الفرص الوظيفية للطالب من 
الطالب  يدرس  حيث  العملية  واخلبرة  املهنى  التدريب  خالل 
توفر  داعمة  بيئة  ظل  فى  مهارتهم  من  ويطورون  ويتعلمون 
كثيرًا من  اخلدمات ويشمل ذلك الدعم االكادميى واملهنى حيث 
تكنولوجيا  تقنيات  باحدث  املزودة  الكبيرة  الدراسية  القاعات 
واملعامل  واملعدات  االجهزة  باحدث  املجهزة  واملعامل  التدريس 
اخلدمات  إلى  باالضافة  االيزو  لشهادات  وفقًا  املعتمدة  واملراكز 
للطالب  اجلامعى  احلرم  داخل  املرافق  من  والعديد  الصحية 
املفتوحة  املالعب  اخلارجية  املالعب  مثل  منها  لالستفادة 
صالة العاب رياضية مطاعم مكتبة مركزية دار ضيافة محالت 
جتارية واملسطحات اخلضراء الواسعة واملتنوعة صديقة للبيئة 
املستدامة  ومحفزة لالبداع واالبتكار وتعتبر كفر الشيخ مدينة 
غير مكلفة املعيشة حيث تتمتع املدينة بطقسها الربيعى على 
التجارية  واملحالت  االسواق  من  الكثير  بها  ويوجد  العام  مدا 
واملطاعم  السكنية  واالماكن  واالجتماعية  الرياضية  والنوادى 
السياحية  والشواطئ  الطعام  لتناول  املختلفة  اخليارات  ذات 
كانها  تبدو  يجعلها  مما  واالثرية  الدينية  للسياحة  ومناطق  
نطاق  خارج  اجلميع  بها  يستمتع  جامعية  وبيئة  سياحى  منتج 

الدراسة .

كلمة السيد رئيس اجلامعة

االستاذ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى 



89

دليل الوافديندليل الوافدين

 جامعة كفر الشيخ لها مكانة عظيمة فهى تتميز مبا يلي: 
برامج   ، واملعاهد  الكليات  إنشاء  فى  فريدة  حتتية  بنية 
بحثية وتعليمية جديدة، التبادل العلمى والدراسة باخلارج 
واالساتذة  الطالب  لكال  ابوابها  تفتح  الشيخ  كفر  جامعة   ،
والبحث  التعليم  جودة  فى  التميز   ، العالم  انحاء  شتى  فى 
العلمى والريادة فى انشاء مجتمع املعرفة ذات سمعة عاملية 
العديد من  التعليم على اجلودة مما جعل اجلامعة بها  فى 
العالم   انحاء  شتى  فى  الشركاء  مع  التعاون   ، اجلنسيات 

لدعم متيز البحوث والتعليم املبتكر ذات التأثير العاملى.
علي  األولى  املرتبة  على  الشيخ  كفر  جامعة  حصلت 
مستوى مصر للجامعات متوسطة النشأة  فى معامل جودة 
اجلامعات  مستوى  على  الدولية  البحثية  االستشهادات 
لالبحاث  الدولى  النشر  لالحصائية  طبقًا  وذلك  املصرية 
لعام ٢٠٢١ وحصلت جامعة  كفر الشيخ على املرتبة االولى 
وأيضا   ، البيطرية  الطبية  العلوم  يف  البحثى  التميز  فى 

العلوم الزراعية.
العالى  التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  أعلن 
والبحث العلمى فوز جامعة كفر الشيخ باملركز االول الفضل 
جامعة مصرية لعام ٢٠١٨ حتت رعاية السيد عبد الفتاح 
منتدى  فعاليات  خالل  وذلك  اجلمهورية  رئيس  السيسى 
شاب  االف   ٥ من  اكثر  ومشاركة  الشيخ  بشرم  العالم  شباب 

وفتاة من ١٦٠ دولة حول العالم.
زيادة عدد االتفاقيات الدولية إلى ٦٨ مذكرة تفاهم مع 
اجلامعات الدولية واإلقليمية منهم ١٢ مذكرة تفاهم خالل 
العام اجلارى ٢٠٢١، كما يوجد باجلامعة أكثر من ١٣ معمل 
القياسية  للمواصفة  وفقًا  االعتماد  وحتت  معتمد  ومركز 
والدارسني  الباحثني  السادة  خلدمة   17025  ISO الدولية 
اجلامعة  بكليات  معمل   ٦٤ إلى  باالضافة  املحلى  واملجتمع 

مجهزين على أعلى مستوى خلدمة الطالب

لماذا 
           جامعة كفر الشيخ؟
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مسجد محمد على

أهرامات الجيزة
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درائية السيد المسيح
كات

عليم
        متحف كفر الشيخ مسجد الفتاح ال

تبلغ 
مساحته ٦ االف و ٧٠٠ 

متر مربع ويقع بجوار جامعة كفر 
الشيخ فى حديقة صنعاء  يضم ١٢٠٠ 

قطعة اثرية بتكلفة ٦٢ مليون جنيه وتعرض 
اثر الول مرة لم تعرض من قبل مت اكتشافها 
نتيجة حفريات ومت وضعها باملخازن ويسلط 

املتحف الضوء على مسار رحلة العائلة املقدسة إذ 
تعد مدينة سخا مبدينة كفر الشيخ احد املسارات 

التى عبرت منها العائلة املقدسة إلى اجلهة 
الغربية ويتكون املتحف من قاعات العرض 

املتحفى وقاعات للتهيئة املرئية 
والتربية املتحفية 

والندوات 
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معالم كفرالشيخ 

بركة غليون

ى
وق

مسجد سيدى إبراهيم الدس

محمية البرلس 

أنشطة وخدمات
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اسبوع شباب الجامعاتدار الضيافة
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المكتبة المركزية

مسرح الجامعة

مستشفى الجامعة
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 البرامج البرامج

كلية الزراعة 

1-برامج البكالوريوس: 
مدة الدراسة ٤ سنوات

مينح مجلس جامعة كفرالشيخ بناء على طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس فى العلوم 
الزراعية يف البرامج التالية :

• اإلنتاج النباتي                                              • تكنولوجيا الزراعة  املحمية )مميز مبصروفات(
• اإلنتاج احليواني والداجن والسمكي     • علوم االغذية

• وقاية النبات                                                 • التكنولوجيا احليوية الزراعية
• العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية          • األراضي واملياه

• الهندسة الزراعية

أ. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة املاجستير املهني يف 
التخصصات اآلتية:

• التنمية املستدامة                                               • تقنية وسالمة الغذاء 
• الهندسة الزراعية والنظم احليوية            • الزراعة املحمية 

ب. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة املاجستير والدكتوراه يف 
جميع التخصصات اآلتية:

2-برامج الدراسات العليا:

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان حودة التعليم واالعتماد بالقرار رقم ٢٠٧ بتوفيع ٢٠٢١/٧/٨ 

• األراضي واملياه
• األلبان

• اإلنتاج احليواني
• إنتاج الدواجن

• الصناعات الغذائية
• املحاصيل

•  اخلضر 
•  الفاكهة 

•  الزهور ونباتات الزينة وتنسيق احلدائق
•  تكنولوجيا األغذية

• الوراثة
•  االقتصاد الزراعي
•  اإلرشاد الزراعي  

•  املجتمع الريفى
• النبات الزراعي 

• امليكروبيولوجيا الزراعية 
•  أمراض النبات 

• احلشرات االقتصادية
• كيمياء وسمية املبيدات

 • الهندسة الزراعية

 البرامج

كلية التربية 
1- برامج البكالوريوس والليسانس: 

مدة الدراسة ٤ سنوات

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة 
الليسانس يف اآلداب والتربية، ودرجة البكالوريوس يف العلوم 

والتربية يف التخصصات التالية:
• إعداد معلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.

• إعداد معلم اللغة اإلجنليزية.
* إعداد معلم اللغة الفرنسية.

• إعداد معلم التاريخ.
* إعداد معلم اجلغرافيا.

• إعداد معلم علم النفس.
• إعداد معلم الكيمياء.
• إعداد معلم الفيزياء.

•  إعداد معلم العلوم البيولوجية واجليولوجية.
• إعداد معلم الرياضيات.

•  إعداد معلم التربية اخلاصة.
• إعداد املعلم التجاري

•  إعداد املعلم الزراعي.
• إعداد رياض األطفال.

• إعداد معلم اللغة العربية تعليم أساسى.
• إعداد معلم اللغة اإلجنليزية تعليم أساسى.

• إعداد معلم الدراسات االجتماعية تعليم أساسى.
• إعداد معلم الرياضيات تعليم أساسى.

• إعداد معلم العلوم تعليم أساسى.
• إعداد معلم الكيمياء باللغة اإلجنليزية. 

)برنامج مميز(
• إعداد معلم العلوم البيولوجية واجليولوجية 

باللغة اإلجنليزية. )برنامج مميز(
• إعداد معلم الرياضيات باللغة اإلجنليزية. 

)برنامج مميز(
• إعداد معلم علوم تعليم أساسى )برنامج مميز(

أوال : الدبلوم العام في التربية 
أ. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية 

درجة الدبلوم العامة يف التربية )جميع التخصصات(:
ب. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية الدبلومات املهنية 

يف التخصصات اآلتية:
• أصول التربية: )تعليم الكبار- التخطيط التربوي 

واقتصاديات التعليم- اإلصالح التربوي- جودة التربية 
واالعتماد األكادميي(.

• التربية املقارنة: سياسات التعليم وتخطيطه، اإلدارة 
املدرسية، ضمان اجلودة واالعتماد التربوي يف نظم التعليم 

املعاصرة، اإلدارة التعليمية.
• علم النفس التربوي: أخصائي املوهبة واإلبداع، 

األخصائي النفسي املدرسي، أخصائي صعوبات التعلم، 
أخصائي القياس النفسي والتربوي.

• الصحة النفسية: اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي، 
التربية اخلاصة.

• املناهج وطرق التدريس: تخطيط وتطوير املناهج، معلم 
تكنولوجيا التعليم، مناهج وبرامج التعليم.

• رياض األطفال: تربية الطفل
 ج. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الدبلومات 

اخلاصة واملاجستير والدكتوراه يف جميع التخصصات اآلتية:
•  أصول التربية.

•  التربية املقارنة واإلدارة التعليمية.
• الصحة النفسية.

•  علم النفس التربوي.
•  املناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم.

•  رياض األطفال.

2.برامج الدراسات العليا:
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 البرامج

كلية الطب البيطرى 
1- برامج البكالوريوس: 

مدة الدراسة ٦ سنوات )٥سنوات دراسية + سنة تدريب(
١. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة البكالوريوس يف الطب البيطري:

١- البرنامج العام: بكالوريوس الطب البيطري.
٢- برنامج متيز طــب وجـراحـة احليـوانات األليفــة.

٣- برنامج متيز أمراض ورعاية األسماك والقشريات. 
٤- برنامج متيــز صحـة وسالمـة الغـذاء.

2. الدراسات العليا:
أ. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الدبلومات يف التخصصات التالية:

ب. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة املاجستير والدكتوراه يف التخصصات اآلتية:

١- اإلرشاد البيطري.
٢- حيوانات التجارب

٣- أمراض احليوانات البرية
٤- التلقيح االصطناعي

٥- أمراض األسماك
٦- الصحة العامة البيطرية

٧- التناسليات

٨- أمراض الدواجن واألرانب
٩- الباثولوجيا اإلكلينيكية

١٠- مراقبة األغذية
١١- رعاية احليوان

١٢- أمراض احليوانات املنزلية
١٣- أمراض حيوانات املزرعة

١٤- الفارماكولوجيا    
واملستحضرات الطبية البيطرية

١٥- اجلراحة البيطرية
١٦- املخلفات احليوانية

١٧- تلوث البيئة
١٨- الطفيليات التطبيقي

١٩- امليكروبيولوجى
٢٠- التسويق الدوائي

٢١- الكيمياء احليوية االكلينيكية

احليويـــة  الكيمياء  احليــــــــــوان،  فسيولوجيا  واخلاليا،  األنسجة  األجنــة،  وعلم  التشريح 
السمكى  و  الداجنى  و  احليوانى  االنتاج  و  التربية  الوراثية،  الهندسة  و  البيطرية  الوراثة   ،
التغذية  الطفيليات،    ، الباثولوجيا   الفارماكولوجيا،   املزارع،   ادارة  و  البيطرى  االقتصاد   ،
والتغذية اإلكلينيكية ، البكتريا و الفطريات و املناعة ، الفـــــيرولـوجيا، الطب الشرعي والسموم 
واإلجراءات البيطرية ، الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها، الرقابة الصحية على اللحوم 
ومنتجاتها ، الباثولوجيا األكلينيكيــة،  أمراض االسمــــاك،  األمراض الباطنــة ، أمراض احليوان 
سلوكيات   ، االصطناعي  والتلقيح  والتناسل  ،التوليد  واألشعة  والتخدير  اجلراحة  املعديـــــــة، 

احليوان والدواجن ورعايتها ، صحـــة احليـوان،  االمراض املشتركـة، أمراض الطيور و األرانب.

كلية التجارة

 البرامج

1- برنامج البكالوريوس

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات 
التالية : 

أ- بكالوريوس التجارة باللغة العربية فى التخصصات )املحاسبة – ادارة األعمال – 
االحصاء التطبيقى – االقتصاد( 

ب- بكالوريوس التجارة باللغة االجنليزية فى التخصصات ) املحاسبة - إدارة األعمال(

2- برامج الدراسات العليا 

أوال: مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية الدبلومات املهنية فى التخصصات 

التالية : 
املحاسبة واملراجعة ، املحاسبة احلكومية والقومية ، املحاسبة االدارية والتكاليف ، نظم 
 ، البشرية  املوارد  ادارة وتنمية   ، التسويق   ، الشاملة  ادارة اجلودة   ، املحاسبية  املعلومات 
دراسات   ، املال  وأسواق  البورصات   ، الصحية  املؤسسات  ادارة   ، الصغيرة  املشروعات  ادارة 

اجلدوى االقتصادية. 

ثانيا: مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة املاجستير املهنى فى 

التخصصات التالية : 
املحاسبة )عربى – إجنليزى ( ، ادارة األعمال ) عربى – إجنليزى ( 

ثالثا: مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الدبلوم ، واملاجستير، 

والدكتوراه األكادميية  فى التخصصات التالية : 
الدبلوم ) ادارة املستشفيات – ادارة األعمال – املحاسبة ( 

املاجستير ) املحاسبة – ادارة األعمال – االحصاء والرياضة والتأمني – االقتصاد( 
الدكتوراه ) املحاسبة – ادارة األعمال (. 
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كلية التربية النوعية

 البرامج

1. برامج البكالوريوس
مدة الدراسة ٤ سنوات

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة البكالوريوس يف التخصصات 
التالية:

 • اإلقتصاد املنزلي.                              • التربية الفنية.
• التربية املوسيقية.                            • تكنولوجيا التعليم واحلاسب اآللي.

• اإلعالم التربوي.                                        • إعداد معلم احلاسب اآللي باللغة اإلجنليزية )برنامج مميز(

2-الدراسات العليا والبحوث
أوال : مرحلة الدبلوم اخلاص :

- التربية الفنية )املعادن –النحت- الرسم والتصوير- النسيج-
مناهج وطرق تدريس – أشغال فنية(

- التربية املوسيقية)املوسيقي العربية-مناهج وطرق تدريس - بيانو(
- االقتصاد املنزلي )التغذية وعلوم األطعمة – النسيج واملالبس 

– إدارة املنزل واملؤسسات-       مناهج وطرق تدريس( 
- تكنولوجيا التعليم )مناهج وطرق تدريس – تدريس احلاسب 

االلى – وسائل تعليمية ومكتبات(
ثانيا : مرحلة املاجستير:

- التربية الفنية )املعادن –النحت- الرسم والتصوير- 
النسيج-مناهج وطرق تدريس (

- التربية املوسيقية )املوسيقي العربية- مناهج وطرق تدريس (
- االقتصاد املنزلي )التغذية وعلوم األطعمة – النسيج 

واملالبس – إدارة املنزل واملؤسسات-       مناهج وطرق تدريس( 
- تكنولوجيا التعليم )مناهج وطرق تدريس(

ثانيا : مرحلة الدكتوراة:
- التربية الفنية )املعادن –النحت- الرسم والتصوير- 

النسيج-مناهج وطرق تدريس (
- التربية املوسيقية )املوسيقي العربية- مناهج وطرق تدريس (

- االقتصاد املنزلي )التغذية وعلوم األطعمة – النسيج 
واملالبس –مناهج وطرق تدريس( 

- تكنولوجيا التعليم )مناهج وطرق تدريس(

كلية الهندسة

 البرامج

1.برامج البكالوريوس:
     مدة الدراسة  ٥ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة بكالوريوس الهندسة يف التخصصات التالية:
• الهندسة املعمارية.

• الهندسة املدنية.
• هندسة احلاسبات والنظم.

• هندسة القوى والآلالت الكهربية.
• هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية.

• هندسة القوى امليكانيكية.
• هندسة اإلنتاج والتصميم امليكانيكي.

• هندسة نظم امليكاترونيات » برنامج مميز«

2.برامج الدراسات العليا:
أ. مينح مجلس اجلامعة 

بعد موافقة مجلس الكلية 
درجة الدبلوم واملاجستير يف 

التخصصات التالية:
• الهندسة امليكانيكية.
• الهندسة الكهربائية.

• الهندسة املدنية.
ب.  مينح مجلس اجلامعة 

بعد موافقة مجلس الكلية 
درجة الدكتوراه يف تخصص 

الهندسة امليكانيكية.
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كلية األداب 

 البرامج

1. برامج الليسانس
مدة الدراسة ٤ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الليسانس يف اآلداب يف التخصصات التالية:

• اللغة العربية وآدابها.
• اللغة اإلجنليزية وآدابها.

• اللغة الفرنسية وآدابها.
• التاريخ.

• اجلغرافية ونظم املعلومات اجلغرافية.
• علم اإلجتماع.

• علم النفس.
• الفلسفة.

• اآلثار.
• اإلعالم .

• املكتبات واملعلومات.
• اللغات الشرقة وآدابها.

• املساحة واخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية 
)برنامج مميز(

• علم النفس اإلكلينيكي )برنامج مميز(
• اللغة اإلجنليزية الترجمة املتميز )برنامج مميز(

2. الدراسات العليا
       مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس 

الكلية درجة املاجستير والدكتوراه يف 
التخصصات التالية:
• اللغة العربية وآدابها.

• اللغة اإلجنليزية وآدابها.
• اللغة الفرنسية وآدابها.

• التاريخ.
• اجلغرافية ونظم املعلومنات اجلغرافية.

• علم اإلجتماع.
• علم النفس.

• الفلسفة.
• اآلثار.

• اإلعالم .
• املكتبات واملعلومات.

• اللغات الشرقة وآدابها.

كلية التربية الرياضية

 البرامج

1. برامج البكالوريوس
مدة الدراسة ٤ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية 
درجة البكالوريوس يف التربية الرياضية يف 

التخصصات التالية:
- تدريس التربية الرياضية 

- اإلدارة الرياضية
- التدريب الرياضي يف نشاط مختار

2. برامج الدراسات العليا
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة 

مجلس الكلية درجة الدبلوم  واملاجستير 
والدكتوراه يف التخصصات التالية:

- طرق تدريس التربية الرياضية
- علوم احلركة الرياضية

- تدريب رياضي
- اإلدارة الرياضية
- الترويح الرياضي

- علم النفس الرياضي
- علوم الصحة الرياضية
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كلية العلوم

 البرامج

1- برامج البكالوريوس
    مدة الدراسة ٤ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكليــة 
درجة بكالوريوس العلوم  يف التخصصات التالية:

• الكيمياء.

• الفيزياء.
• علم احليوان

• النبات
• الرياضيات

• اجليولوجيا
• علوم وتكنولوجيا النانو )برنامج مميز(

•  التقنية احليوية التطبيقية )برنامج مميز(
• الكيمياء احليوية )برنامج مميز(

2.برامج الدراسات العليا:
أ. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس 
الكلية درجة الدبلوم يف التخصصات اآلتية:

الكيمياء احليوية 
- الفيزياء                            - امليكروبيولوجى

- النبات
- النانو تكنولوجي

- التحاليل البيولوجية
ب. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس 

الكلية درجة املاجستير والدكتوراه يف 
التخصصات التالية: 

• الكيمياء ) حيوية – العضوية(
• اجليولوجيا )الصخور الرخوة واحلفريات – 

اجليوفيزياء – الصخور الصلبة واجليوكيمياء(. 
•  علم احليوان ) علوم بيولوجيا اخللية واألنسجة  

والوراثة البيولوجية اجلزيئية – علم املناعة 
والطفيليات – فسيولوجيا احليوان – البيئة(.

• النبات ) البيئة النباتية – الوراثة النباتية - امليكروبيولوجى(.
• الفيزياء

• الرياضيات )بحته – تطبيقية(.

كلية الصيدلة

 البرامج

1- برامج البكالوريوس
    مدة الدراسة بالبرنامج  ٥ سنوات دراسية باإلضافة 

إلى سنة امتياز )إجباري( وللطالب الوافد  أن يقضي 

سنة االمتياز داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية 

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:

• الصيدلة فارم. دى

• الصيدلة فارم.دى )صيدلة إكلينيكية(

2- برامج الدراسات العليا:
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية 

درجة الدبلومة واملاجستير والدكتوراه يف 
العلوم الصيدلية بنظام الساعات املعتمدة فى 

التخصصات التالية: -
• التكنولوجيا الصيدلية

• طب األعشاب املكمل والبديل.
• األدوية والسموم

• امليكروبيولوجيا واملناعة
• تصميم األدوية

• رقابة األدوية وتأكيد اجلودة.
• الكيمياء احليوية

• الصيدلة اإلكلينيكية
• دكتوراة يف الصيدلة
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كلية علوم الثروة السمكية والمصايد

 البرامج

1- برامج البكالوريوس
    مدة الدراسة بالبرنامج  ٤ سنوات دراسية 

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة البكالوريوس يف علوم الثروة 
السمكية واملصايد يف التخصصات التالية:

• االستزراع املائي.
• تصنيع األسماك والبيوتكنولوجي

• املصايد والبيئة املائية.

2-برامج الدراسات العليا:
أ. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة    املاجستير املهني والبحثي 

يف التخصصات التالية:
• إدارة مزارع األحياء املائية            • تصنيع املنتجات البحرية .

• بيو تكنولوجيا األحياء املائية.
ب. مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الدكتوراه  يف التخصصات التالية

•  االستزراع املائى                                   • تصنيع  وحفظ املنتجات املائية .
• البابو تكنولوجي األحياء املائية.

 كلية الطب البشرى 

 البرامج

برامج 
البكالوريوس

    مدة الدراسة بالبرنامج  ٥ سنوات 
دراسية + ٢ سنة امتياز

مينح مجلس اجلامعة بعد 
موافقة مجلس الكلية درجة 

البكالوريوس يف الطب 
واجلراحة.
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كلية التمريض

 البرامج

برامج 
البكالوريوس

    مدة الدراسة بالبرنامج  ٤ 
سنوات دراسية + سنة امتياز
مينح مجلس اجلامعة بعد 

موافقة مجلس الكلية 
درجة البكالوريوس يف علوم 

التمريض.

المعهد الفنى للتمريض:  
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس إدارة املعهد درجة الدبلوم يف 

التخصصات التالية:
١- برنامج دبلوم املعهد الفني للتمريض.

)مدة الدراسة بالبرنامج عاميني أكادمييني + ٦ أشهر إمتياز (
٢- البرنامج التخصصي يف التمريض 

)مدة الدراسة ستة فصول دراسية ملدة عاميني باإلضافة إلى ٦ أشهر امتياز(.
شعبة )متريض الطوارئ – متريض النساء والتوليد – متريض األورام( 

كلية العالج الطبيعى 

 البرامج

برامج 
البكالوريوس

مدة الدراسة بالبرنامج  ٥ سنوات 
دراسية باإلضافة إلى سنة ميالدية  

للتدريب االجباري )االمتياز(
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة 
مجلس الكلية درجة البكالوريوس 

يف العالج الطبيعي

برامج 
الدراسات العليا

دبلومة العالج الطبيعي لصحة املرأة
ماجستير العالج الطبيعي لصحة املرأة

دبلومة العالج الطبيعي لالطفال 
وجراحتها

ماجستير العالج الطبيعي 
لالطفال وجراحتها
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كلية طب الفم واألسنان 

 البرامج

برامج 
البكالوريوس

مدة الدراسة بالبرنامج  ٥ سنوات دراسية 
باإلضافة إلى سنة ميالدية  للتدريب 

االجباري )االمتياز(
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة 
مجلس الكلية درجة البكالوريوس 

يف طب وجراحة الفم واألسنان

كلية الحاسبات والمعلومات

 البرامج

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة البكالوريوس يف احلاسبات واملعلومات يف:
• علوم حساب.                             • نظم املعلومات.

• تكنولوجيا املعلومات              • هندسة البرمجيات
• املعلوماتية احليوية )برنامج مميز(

1.برامج البكالوريوس
مدة الدراسة بالبرنامج  ٤ سنوات.
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كلية األلسن

 البرامج

1. برامج الليسانس
مدة الدراسة بالبرنامج ٤ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الليسانس يف األلسن يف 
التخصصات التالية:

• اللغة الصينية وآدابها.                     • اللغة األملانية وآدابها.     
• اللغة اإليطالية وآدابها.                  • اللغة األسبانية وآدابها   
• اللغة اإلجنليزية وآدابها                 • اللغة الفرنسية وآدابها  

• اللغة العربية لغير الناطقني بها   • الترجمة املتخصصة يف اللغة األسبانية )برنامج مميز(

2. برامج الدراسات العليا
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس الكلية درجة الدبلومة واملاجستير 

والدكتوراه يف جميع التخصصات.

معهد علوم وتكنولوجيا النانو

 البرامج

برامج 
الدراسات العليا:

مدة الدراسة بالبرنامج ٤ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة مجلس 
إدارة املعهد درجة الدبلوم واملاجستير 

والدكتوراه يف التخصصات اآلتية:

• علوم النانو.
• طب النانو.

• هندسة النانو. 
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كلية الحقوق

 البرامج

برامج 
البكالوريوس

مدة الدراسة بالبرنامج 
٤ سنوات.

مينح مجلس اجلامعة بعد 
موافقة مجلس الكلية درجة 

ليسانس احلقوق

كلية الذكاء االصطناعى

 البرامج

برامج البكالوريوس
مدة الدراسة 

بالبرنامج ٤ سنوات.
مينح مجلس اجلامعة بعد موافقة 
مجلس الكلية درجة البكالوريوس 

يف علوم الذكاء االصطناعي 
والذكاء االصطناعي 

احليوي.
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ألبوم صور

مستشفى الطلبة

ألبوم صور

المدينة الجامعية
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المدينة الجامعية طالباتالمدينة الجامعية
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للتواصل واالستعالم

 وفاء محمد عبد السالم
خليل ابو وردة

الدكتور/ أسامة وفا
املنسق العام

لشئون الوافدين 

األستاذ/ خالد القصبى
مدير عام شئون

التعليم و الطالب

Pistgraduate@kfs.edu.eg

01004902573
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