
                              

لعلوم جامعة المنصورة بادرة تقدم كلية ا

تعاون في مجال حيوي متجدد هومجال 

صناعة البتروكيماويات، حيث يعتبر هذا 

المجال من المجاالت الواعدة والهامة بعد 

التطور الهائل في استكشاف الموارد 

 ،البترولية



 

 

 

ما استدعي كلية العلوم جامعة المنصورة م

 برنامج متخصص في مجالإلي استحداث

 )البتروكيماويات وتطبيقاتها( 

بنظام الساعات  المعتمدة والوحيد فى  

الشرق الوسط  حيث أن البرامج التعليمية 

المشابهة في جمهورية مصر العربية تركز 

نواحي الهندسية في األساس علي ال

والميكانيكية بغض النظر عن النواحي 

الفنية الكيميائية لتصنيع البتروكيماويات.



 



 

 

 :ويهدف البرنامج إلي

 هالمدرب هالفنيهتنمية الموارد البشري     

علي استيعاب تكنولوجيا  هوالمؤهل

ر علي تواف الصناعات البتروكيماوية معتمدا  

 البرنامج من إلقامة هالالزم هاألساسي هالبني

وقاعات تدريس  هوبحثي همعامل طالبي

 هالعالمي هبالشبك همتصل هومكتب همجهز

للمعلومات وتوافر العديد من أعضاء هيئة 

التدريس المتميزين في مختلف التخصصات 

باالضافة إلي التعاون مع المطلوبة للبرنامج

المتخصصين من شركات البترول وصناعة 

 لبتروكيماويات.ا



 



  

شروط 
القيد 

ية يقيد الطالب بالبرنامج إذا كان حاصال  علي شهادة   الثانو•
العامة القسم العلمي بشعبتيه أو ما يعادلها

بداية 
ل التسجي

تكون عملية التسجيل األكاديمي خالل اإلسبوع األول من  كل•
.فصل دراسي

اللغة
البرنامج باللغة االنجليزيةيقدم •

نظام 
الدراسة

نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي الواحدهو •

المدة 
الزمنية

الدراسة أربع سنوات جامعية علي أربع مستويات     مدة •
دراسية تشتمل علي ثمان مستويات فرعية

الدرجة

في العلوم في المنصورة درجة البكالوريوس جامعة تمنح •
.البتروكيماويات وتطبيقاتها



 

       

يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس بعد 

( ساعة معتمدة علي األقل 140اجتياز )

 موزعة كالتالي:

 

 ساعة    بالحاسب اآللى 2عدد   

 ساعة    باللغة االنجليزية2عدد    

 ساعة    بحقوق االنسان2عدد    

ساعة    بمهارات العرض   2عدد    

 واالتصال أو التسويق ودراسة الجدوي

 



 

       

                 

موزعة بين مقررات العلوم األساسية 

 )الكيمياء والرياضيات والفيزياء(

 

  

موزعة بين مقررات البرنامج األساسية   

 



 

       

 

 بعد اجتياز    
 

يؤدي كافة طالب البرنامج تدريبات تطبيقية  

داخل المصانع التكنولوجية اإلنتاجية 

وشركات البترول أو الهيئات ذات الصلة 

بالتخصص داخل أو خارج جمهورية مصر 

)بدون حساب   العربية

ت معتمدة( تنتهي بتقديم مشروع تخرج ساعا

بحثي إنتاجي في المستوي الرابع 

 



 

 

 

يقوم الطالب برحالت علمية الي األماكن ذات 

الصلة بالدراسة وذلك للربط بين المادة العلمية 

 والتطبيق العملي. 



 



 

       

وألن كلية العلوم جامعة المنصورة تهدف إلي 

 لذا كان ،اثراء التعاون المشترك بين البلدين

عليها أن تفتح أبوابها الستقبال أبناءها الطالب 

 للتسجيل في برنامج

 

  

كمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة علي استيعاب 

تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات وقادرة علي 

 اإلدارة الشاملة للموارد البترولية المتاحة. 

 

 



 

 



 

 
 

 


