
الدليل الواضح للمستقبل الصالح
جمموعة أدلة وإرشادات ونصائح واختبارات

للطالب والوالدين وحديث التخرج

ختطيط الدراسة واحلياة والوظيفة





إهداء

جلني..
صغريتي اليت أصبحت كبرية..
مازلت كل الفخر والسعادة لي، 

وستظلني إىل آخر الدنيا..
نعم األخت مع أختك، ونعم الصديقة 
واإلبنة مع أبيك، وأمتنى أن تكوني 

نعم األخت واألم ألختك القادمة.
عشت سعية راضية عابدة.

عمرو علي
يونيو  2020
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اهلدف من الكتاب: ارشاد ومساعدة الشباب 
الدراسة  جمال  اختيار  على  وبنات  أوالد 
املناسب هلم، عن طريق توفري بيانات ومعلومات 

وقواعد.
أجزاء الكتاب: أوال: نصائح للحياة، ثانيا: 

ختطيط الدراسة، ثالثا: ختطيط العمل.

املقدمة:
معلومات  مجع  نتيجة  الكتاب  هذا  كان 
هبدف اختيار املسار الدراسي املناسب لطالبة 
لعام 0202 من  رياضة  ثانوية عامة علمي 
لغات  مدرسة  يف  وتدرس  القاهرة  سكان 
باللغة االجنليزية. وأمتىن أن يساهم القراء 
وغريهم يف تطوير مادة هذا الكتاب وحتديثها 
أديب،  علوم،  علمي  االقسام:  باقي  لتناسب 

ثانوي فين.
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أوال: نصائح للحياة
وما 	  اآلن  يسعدك  ما  بني  امجع  دائما 

يسعدك يف املستقبل.
أن تدفع مثنه بشئ 	  ما يسعدك البد  كل 

بينهما  األكرب  الشعور  وينتصر  يتعبك، 
فيكون هو حالك، سعيد أو ال.

 	NIAG ON NIAP ON
املاء، 	  شرب  الرياضة،  يوميا:  جدا  مهم 

النوم اجليد املنتظم، دقائق تأمل، األكل 
املتوازن.
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هدفك يف احلياة
حدد طريقك، ليكون لك خطة	    
ممكن تغري الطريق مع التجارب أو تغري 	    

الظروف أو األفكار والقناعات
للتحديات 	  خطط  احلياة:  مصاعب    

ودائما ستتعلم منها
تعامل 	  لكن  عموما،  حولك  من  تثق  ال    

معهم حبب وود
اجلمال حولك دائما: خطط للفرص	    
مزاياك: اعرف نقاط قوتك	    
انت انسان: اعرف نقاط ضعفك	    
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التعامل مع الناس

أهل، أصدقاء، عمل، معارف، آخرين
لكن 	  أصدقاء،  لديك  يكون  أن  مجيل    

احلقيقة أن ال أحد سيبقى معك، وأن الكل 
يتغري حىت أنت.

تعرفهم، 	  مبن  تقاس  احلقيقية  ثروتك    
كلما كانت دائرة معارفك كبرية ومتنوعة، 
على  وقادر  وناجح  غين  شخص  فـأنت 
احتفظ  فيها،  استثمر  املصاعب،  مواجهة 
يف  حتتاجها  سوف  عنهم  مبالحظاتك 

املستقبل، الصغري اليوم سيكرب غدا.

احلياة سلم صعود حنو 
هدف عالي هو رضا اهلل 
واجلنة والسعادة وراحة 

البال
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األمل، التفاؤل، املرح
يف كل سلمة يتم حتقيق 
كلمال  جانبية  أهداف 
واحلب واألبناء واألصدقاء 

والعلم.

معاكي  يكون  الزم 
لك  توفر  مهنة/حرفة 

املال.

نفسك  بتأهلي  انت 
عظيم  إنسان  لتكوني 
قائد وعلم ومدير ووزير.
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 5 بعد  فني  نفسك  شايف 
سنني؟

 nalp reerac erutuf عشان يبقي عندك
الزم حتدد وختطط جمموعة نقاط ومسارات 

خمتلفة مكمله لبعضها:

 trams يكون  املدى  بعيد  وظيفي  1-هدف 
الوظيفي  الوضع  طبيعة  فيه  وحمدد 
واملجال او الصناعه اللى انت حابب تاخد 
ال noitisop ده فيها، مثال: )مدير إدارة 
تسويق ىف احدى شركات العقارات الكربى(.

2-الدراسة النظامية املؤهلة لدخول املسار 
املهىن ده )هل هدفنا الوظيفي حمتاج حتصيل 
شهادة  على  احلصول  او  معني  علمى  منهج 
علمية-كلية او دبلوم مهين او دراسات عليا 
وطبعا حنط خطة  دكتوراه(  او  ماستر  او 
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لتنفيذ ده وحتقيقة.

اللى  والسمات  الشخصية  3-املهارات 
 emeht بيحتاجها اهلدف الوظيفي ده يعين
املنصب ده والslliks tfos اللى بيحتاجها. 
على  تتبىن  تنفيذ  خطة  بنحط  وطبعا 
واون  الين  اوف  وكورسات   seiduts-fles
الين هناخدها، وتغيري عادات وسلوكيات ىف 

شخصياتنا.

هو   :)slliks  draH( العملية  4-املهارات 
الوظيفه دى بيعملوا فيها ايه  املنصب وال 
واملفروض اكون بعرف اعمل ايه عشان ابقي 

كفاءة deifilauq اىن احصل عليها.

واملهارت  )اللغات  العصرية  5-املهارات 
اللى  والكمبيوتر(  بالتكنولوجيا  املرتبطة 
تكون  ازاى  وكمان  ده  املنصب  بيحتاجها 

التطور  الن  دميا  فيهم   etadpu بتعمل 
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فيهم كبري.

او ال  او املجتمعية  6-االنشطة الطالبية 
spihsnretni اللى مستهدف تدخلها عشان 
تثقل وختترب نفسك ىف ال 5 نقط اللى فاتوا 
دول، ودى بتكون مفيدة جدا للطالب حبيث 
انك بتكون متخرج وعندك خربة حقيقة 
فيه،  هتشتغل  انك  حددت  اللى  املجال  ىف 
وهنا بقي بنهزم اسطورة »ازاى ابقي حديث 
طالبه  الوظائف  اغلب  واالقى  التخرج 
الوقت!!«  نفس  ىف  وخربة  التخرج  حديث 
~ طبعا انت لو بتقرأ واملنشور ده وخريج 
حديث فيفضل تركز على انك تزنل اى شغل 
بيمثل اول سلم ىف مسارك املهىن حىت لو 

بدون اجر حىت لو هتدفع فلوس.

 srotnem 7-املوجهني واملرشدين اللى هم ال
ومش  بعنايه  ختتارهم  الزم  واللى  يعين 

شرط تكون عارفهم معرفة شخصية دا 
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انت ممكن تكون متابعهم من لينكد إن او اى 
سوشيال ميديا، واللى دورهم يساعدوك ىف 
اللى  نقط   6 ال  وتنفيذ  حتديد وختطيط 
فاتوا وكمان بتقوهلم انا ماشي ازاى ووصلت 
حلد فني، ودول بقي بتالقيهم بسهولة على 
بيهتم  مش  اغلبنا  اللى  الكزن   nIdekniL
بيه، املهم الزم تالقيهم وحتددهم وتتواصل 

معاهم حىت لو مبقابل مادى.

8-أعمل ال VC erutuF ودا بقي اختراعى 
 vc انا بس فعال جدا جدا جدا، بيكون ال
تكون  املفروض  اللى  بتاعك  االفتراضي 
حددها  انت  اللى  الفترة  خالل  اجنزته 
الوظيفي  هلدفك  توصل  عشان  خلطتك 

واملفروض بيكون مكون من االتى;
~ شهادة علمية املفروض حتصل عليها.

املفروض   slliks  drah عملية  مهارات   ~
تاخد كورسات وتدريبات فيها.

~ مهارات شخصيه slliks tfos املفروض 
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تاخد كورسات وتدريبات وختترب نفسك يف 
بسهولة  بتكتسب  مش  دى  عشان  امتالكها 

.slliks drah زى ال
~ خربات وتطبيق عملى حقيقي ىف نفس 

جمال هدفك الوظيفي.

 S  A  K االحترافية  مبدأ  على  9-امشي 
H ~ كون معرفة ضخمه حوالني جمالك 
ومشاهدة  بقي  قراءة   ،egdelwonk
فيديوها وثائقيات، وحضور ندوات وايفنتات 

خاصة باملجال.
على  حافظ   ،edutittA حاجه  تاىن   ~
دى  الوظيفه  بتحقيق  ودوافعك  اهتمامك 
وخليك متأكد انك فعال بتحب املجال اللى 
موقف ذهىن  يبقي عندك  اخترته عشان 
قوى واجياىب يساعدك تكمل ويشعل شغفك.
اللى  ىف   dellikS تبقي  انك  التطبيق   ~

عرفته وتطبقة عملى.
احلياتيه  ومهاراتك  عاداتك  صحح   ~
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stibaH، دى الفيصل بني اتنني جمتهدين 
بس واحد ناجح والتاىن الء الن واحد بيقدر 
جمموعه  عنده  وواحد  حياته  ىف  يتحكم 
بينه  بتقف  اللى دميا  السيئة  العادات  من 
وبني اجنازاته واهم العادات دى االنظباط 

وااللتزام. )منقول(.
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ثانيا: ختطيط الدراسة

دليل طالب الثانوية الختيار الكلية

رياضيات  ثانوية عامة شعبة  حالة طالبة 
تسكن يف القاهرة

املحتويات:

1-الكليات املتاحة
2-االقسام والتخصصات يف الكليات املتاحة

3-شرح ملواد كل قسم وأمهيته ومستقبله
4-شرح ملواد كل قسم وأمهيته ومستقبله

5-سوق العمل يف املستقبل الوظائف املستقبلية
6-سوق العمل احلايل

7-الوظائف املؤهلة لوظائف أخرى
8-السفر إىل اخلارج

بالتعلم  دعمها  جيب  اليت  9-التخصصات 
الذايت وما يوصل إله
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01-الدراسات العليا بعد ذلك

جمال  يف  يعملون   %08
ليس له عالقة بتخصصهم

الفنون السبعة هي: 
عمارة-موسيقي-رسم-
حنت-شعر-رقص-سينما

اختيار جمال الدراسة بناءا 
على:

الرغبة: يف تعلم التخصص ووجود شغف 	 
وحب له

الوظيفة: وظيفة جيدة ومرتب كبري	 
عليا/مكانة 	  شهادة  على  احلصول  شهادة: 

اجتماعية
جديد/	  هدف  حتديد  وصول:  باب  فتح 
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للوصول ملجال ختصص آخر/عمل ال ميكن 
بسبب/ اآلن  مباشر  بطريق  إليه  الوصول 

جمموع/شهادة/منحة خارجية
تعلم ختصص 	  مثل  ملجال حمدد:  تأسيس 

ادارة أعمال هبدف عمل مشروع خاص

اختيار مهنة املستقبل:
فرص العمل/سوق العمل: وظائف الصاعدة/	 

وظائف اهلابطة/وظائف جديدة الظهور أو 
متوقع ظهورها

 الوظائف األعلى دخال حاليا	 
وظائف االستقرارا	 
وظائف املكانة االجتماعية	 
وظائف عائلية متوارثة	 
وظائف سهلة ومرحية	 
وظائف تعتمد على مهارات متوفرة عندك 	 

حاليا
وظائف سبق جتربتها	 
فترة/العمل 	  بعد  الالستقالل  ممكن 
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كمستقل
رغبة/شغف/حلم العمر/ترى نفسك فيها	 

- لي حا ( حملي	 طريقة الفكري على مستوى: 	
عاملي )حالي-مستقبلي( مستقبلي(، أو 	

حكومة/شركة  موظف  متعدد:  العمل  هدف 
كبرية/شركة عادية/شركة أو مؤسسة دولية

أو مستقل منفرد/صاحب عمل

ابين حسابتك على الوظائف املستقبلية

نسبة  حيتاج  جمال  فيه 
الرياضيات،  كذا ××% من 
وآخر حيتاج كذا ××% من 

اللغة عربية، وهكذا..
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و4  حكومية،  جامعة   27 مصر  يف  يوجد 
جامعة   20 و  رحبية،  غري  أهلّية  جامعات 
باإلضافة  اخلاص،  للقطاع  مملوكة  خاّصة 
إىل 12 أكادميية، وبذلك يكون إمجايل عدد 
اجلامعات مع األكادمييات يف مصر 63 جامعة 
وأكادميّية، كما توجد فيها 8 كليات عسكرية 
ُتشرف عليها وتديرها وزارة الدفاع، ويلتحق 
بعد  املصرّية  املسلحة  بالقوات  خرجيوها 
جهم، كما توجد هناك 3 جامعات خارج  خترُّ
اجلمهورّية، إال أن نصيب التعليم الصناعي 

من مجيع اجلامعات احلكومية هو 4 كليات 
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توجد جبامعات؛ وهي جامعة السويس عام 
1995، وجامعة حلوان بقرار رقم 38 لسنة 
 2006 عام  سويف  بين  وجامعة   ،2006
عام  سوهاج  جامعة  اإلنشاء  يف  وتبعتها 

.2007/2006
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جدول الكليات واملعاهد 
لشعبة رياضيات

عن  تعرب  اخللفية  ألوان  البيانات:  ترتيب 
ترتيب األمهية-الرقم األول يعرب عن ترتيب 
الرغبات-احلد األدىن عام 9102-اجلامعة-
الكلية/املعهد-االقسام-مالحظات عن الكلية 

أو األقسام
01-%96%-القاهرة-اهلندسة

قسم هندسة الطريان والفضاء، قسم 
اهلندسة املعمارية، قسم اهلندسة الطبية، 
قسم اهلندسة الكيميائية، قســم هندسة 

احلاسبات، قسم هندسة القوى واآلالت 
الكهربية، قسم االلكترونيات واالتصاالت 

الكهربية، قسم الرياضيات والفيزيقا 
اهلندسية، قسم الرى واهليدروليكا، قسم 

التصميم امليكانيكى واإلنتاج، قسم هندسة 
القوى امليكانيكية، قسم هندسة املناجم 

والبترول، قسم األشغال العامة، قسم 
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اهلندسة االنشائية،
منحة 100% للطالب اخلمسني األوائل علي 

الثانوية العامة بريامج الساعات املعتمدة.
كما تبلغ رسوم الدراسة يف الفصل الدراسي 

الصيفي 1375 جنيها للساعة املعتمدة 
الواحدة للطالب امللتحقني بالدراسة 

بدءا من سبتمرب 2019 باإلضافة إيل 
900 جنية رسوم إدارية.، تسدد الرسوم 

يف بداية كل فصل دراسي كما يسدد 
الطالب رسوم التحاق 3600 جنيه مرة 

واحدة فقط عند قبولة بربامج الساعات 
املعتمدة.، وفيما خيص الطالب املحول 

من هندسة بنظام الفصلني ايل الساعات 
املعتمدة؛ يتم مساواته من حيث املصروفات 

الدراسية من نفس دفعته

01-%94-القاهرة-التخطيط العمراين
قسم التنمية العمرانية اإلقليمية.

قسم التخطيط العمراين.قسم التصميم 
العمراىن.قسم التخطيط.البيئى 
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والبنية األساسية.الربنامج اخلاص: 
ختطيط وتصميم املدن اخلضراء

01-%93-القاهرة-احلاسبات واملعلومات 
والذكاء االصطناعى

علوم احلاسب.تكنولوحيا املعلومات.نظم 
املعلومات.حبوث العمليات ودعم القرار

https://fci.cu.edu.eg/ar/Computer_Science_CS_Department

9-%96-عني مشس-اهلندسة
قسم الفيزيا والرياضيات اهلندسية، 
قسم اهلندسة االنشائية، قسم الرى 
واهليدروليكا، قسم االشغال العامة، 

قسم اهلندسة املعمارية، قسم التصميم 
والتخطيط العمراىن، قسم هندسة 

القوى واآلآلت الكهربية، قسم هندسة 
االلكترونيات واالتصاالت الكهربية، قسم 
هندسة احلاسبات والنظم، قسم هندسة 

امليكاترونكس، قسم التصميم وهندسة 
االنتاج، قسم هندسة القوى امليكانيكية، 
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قسم هندسة السيارات

9-عني مشس-حاسبات ومعلومات
علوم احلاسب، نظم املعلومات، نظم 
احلاسبات، احلسابات العلمية، نظم 

املعلومات احليوية، هندسة الربجميات، 
الذكاء االصطناعي، أمن املعلومات، 

الوسائط املتعددة

9-%93 حلوان-كلية الفنون التطبيقية-
اجلامعات التكنولوجية

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون، 
الطباعة والنشر والتغليف، قسم اإلعالن، 

التصميم الداخلى واألثاث، التصميم 
الصناعى، األثاثات واإلنشاءات املعدنية 

واحلديدية، قسم املنتجات املعدنية 
واحللى، اخلزف، الزجاج، الزخرفة، 

النحت والتشكيل املعمارى والترميم، الغزل 
والنسيج و التريكو، طباعة املنسوجات 
والصباغة والتجهيز، املالبس اجلاهزة، 
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برنامج خاص: علوم تصميم االثاث 
17000 جنيه للسنة

9-%93-حلوان-الفنون اجلميلة بالزمالك 
)عمارة(

فنون مجيلة، عمارة، ديكور، جرافيك، 
حنت، تصوير، تاريخ فن: ويدخل ىف 

اختصاصه املقررات التالية: التصميم 
املعمارى-ختطيط املدن-االسكان وتصميم 

املواقع-التصنيع واملباىن النمطية-
تصميمات تنفيذية-املعاجلة البيئية 

للمباىن-االنشاء املعمارى-التجهيزات  
الفنية للمباىن-املواصفات الفنية وحساب 

الكميات-املنظور اهلندسى والظل تاريخ 
العمارة-طرز معمارية-نظريات العمارة-

مبادىء التصميم املعمارى-نظرية 
التخطيط

9-%95-حلوان-اهلندسة حبلوان
ميكانيكية، األتصاالت واأللكترونيات، 
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القوي واألالت الكهربية، احليوية الطبية، 
التعليميه اخلاصة: برنامج هندسة 

اإلتصاالت واملعلومات.برنامج هندسة 
القوى والوقاية الكهربية 0008 جنيه

9-29% حلوان-احلاسبات واملعلومات 
والذكاء االصطناعى

علوم احلاسب، نظم املعلومات، تكنولوجيا 
املعلومات، برنامج هندسة الربجميات

)1( مرحلة البكالريوس يف احلاسبات 
واملعلومات:ـ، 1.برنامج بكالريوس علوم 

احلاسب، 2.برنامج بكالريوس نظم 
املعلومات، 3.برنامج بكالريوس تكنولوجيا 

املعلومات، 4.برنامج بكالريوس هندسة 
الربجميات )خاص مبصروفات(، )2(مرحلة 

دبلومات الدراسات العليا التخصصية يف 
احلاسبات واملعلومات:ـ،1 .برنامج دبلوم 

علوم احلاسب،  2 .برنامج دبلوم نظم 
املعلومات،  3 .برنامج دبلوم-تكنولوجيا 
املعلومات،)3(مرحلة دبلومات الدراسات 
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العليا التطبيقية يف احلاسبات واملعلومات:ـ، 
1.برنامج دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية 

.، 2 .برنامج دبلوم املعلوماتية الطبية 
واحليوية .، 3 .برنامج دبلوم تكنولوجيا 

معلومات األعمال .، )4( مرحلة املاجستري 
يف احلاسبات واملعلومات: ـ، 1 .برنامج 

ماجستري علوم احلاسب، 2 .برنامج 
ماجستري نظم املعلومات، 3 .برنامج 

ماجستري تكنولوجيا املعلومات، 4 .برنامج 
ماجستري نظم املعلومات اجلغرافيه، 5 
.برنامج ماجستري املعلوماتيه الطبية 

واحليوية، 6 .برنامج ماجستري تكنولوجيا 
معلومات األعمال

9-68%-حلوان-التجارة وإدارة األعمال
قسم املحاسبة، قسم االقتصاد والتجارة 
اخلارجية، قسم نظم املعلومات اإلدارية، 

قسم إدارة األعمال، قسم العالقات 
الدولية، قسم العلوم السياسية، قسم 

اإلحصاء والتامني، BIS شعبه نظم 
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 Financial Markets-معلومات االعمال
Institution &

تتضمن جماالت العمل يالقسم االتى:حملل 
ومصمم نظم-تصميم قواعد بيانات-

تصميم مواقع الويب-اقسام تكنولوجيا 
املعلومات ىف الشركات والبنوك-نظم 

معلومات األعمال BIS-برنامج األسواق 
FMI واملنشأت املالية

8-59%-حلوان-هندسة املطرية
وتضم كلية اهلندسة باملطرية 6 أقسام 

يف النظام الفصلي )هندسة قوة ميكانيكة، 
اآلالت، اهلندسة املعمارية، املدنية، 

التصميم امليكانيكي، الفيزيكا والرياضيات 
واهلندسة(، و3 برامج خاصة بنظام 
الساعات املعتمدة )هندسة الطاقة، 

اهلندسة اإلنشائية، العمارة والتكنولوجيا 
الرقمية(

8-حلوان-كلية التعليم الصناعى
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قسم تكنولوجيا التربيد والتكييف، قسم 
تكنولوجيا السيارات واجلرارات، قسم 

تكنولوجيا االنتاج، قسم تكنولوجيا 
الكهرباء، قسم تكنولوجيا االلكترونيات

8-%93-القاهرة-االقتصاد والعلوم 
السياسية

االقتصاد واإلحصاء والعلوم السياسية 
واإلدارة العامة واحلوسبة االجتماعية

8-بنها-كلية الفنون التطبيقية اجلامعات 
التكنولوجية

قسم الغزل والنسيج والتريكو، قسم 
طباعة املنسوجات والصباغة والتجهيز، 
قسم تكنولوجيا املالبس واملوضة، قسم 

التصميم الداخلى واالثاث، قسم التصميم 
الصناعى، قسم املنتجات املعدنية واحللى، 

قسم النحت والتشكيل املعمارى، قسم 
االعالن والطباعة والنشر
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8-%89 حلوان-الفنون اجلميلة )قسم 
فنون(

العمارة، هندسة الديكور، اجلرافيك، 
النحت، التصوير

7-%87-حلوان-كلية العلوم
الفيزياء، علم احليوان واحلشرات، 
الكيمياء، الرياضيات، اجليولوجيا، 

النبـــات وامليكروبيولوجى، التكنولوجيا 
احليوية اجلزيئية )برنامج جديد(

7-%95%-بنها-اهلندسة بشربا
اهلندسة امليكانيكية.اهلندسة الكهربائية.

اهلندسة املعمارية.اهلندسة املدنية.
اهلندسة املساحية.قسم الرياضيات 

والفيزياء
برنامج اهلندسة الصناعية،برنامج هندسة 

الطاقة والطاقة املستدامة،برنامج 
اهلندسة الكهربية والتحكم،برنامج هندسة 
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االتصاالت واحلاسبات،برنامج هندسة 
البناء والتشييد

7-%95-بنها-اهلندسة
اهلندسة املدنية، اهلندسة الكهربية، 

اهلندسة امليكانيكية، العلوم األساسية، 
اهلندسة املعمارية

7-%92-بنها-احلاسبات واملعلومات 
والذكاء االصطناعى

علوم احلاسب، نظم املعلومات، نظم 
احلاسبات، احلسابات العلمية

برنامج أمن املعلومات واكتشاف األدلة 
اجلنائية الرقمية، برنامج املعلوماتية 

الطبية، برنامج تكنولوجيا الشبكات 
واملحمول

7-بين سويف-الفنون التطبيقية
التصميم الداخلى و األثاث، التصميم 

الصناعى، طباعة املنسوجات والصباغة 
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والتجهيز، النسيج

5-حلوان-سياحة وفنادق
الدراسات السياحية، الدراسات الفندقية، 

اإلرشاد السياحي

6-%86-القاهرة-التجارة
حماسبة، ادارة أعمال، رياضة وتأمني

6-%82-القاهرة-اآلداب )جغرافيا(
املقرر، 1.اللغة األجنبية )1(، 2.اجلغرافية 

الزراعية، 3.البنية والتضاريس، 
4.جغرافية السكان، 5.مبادئ اخلرائط، 
إمجاىل 51 ساعة، 1.اللغة العربية )1(، 

2.جغرافية الشرق األقصى وأستراليا، 
3.جغرافية املناخ، 4.جغرافية املعادن 

والطاقة والصناعة، 5.جغرافية العامل 
العريب، 6.جغرافية السياحة، إمجاىل 81 
ساعة، 1.اللغة األجنبية )2(، 2.جغرافية 

العمران، 3.مقدمة ىف االستشعار عن 
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بعد، 4.اإلحصاء، 5.جغرافية البيئة، 
إمجاىل 51 ساعة، 1.اللغة العربية )2(، 

2.جغرافية البحار واملحيطات، 3.خرائط 
كنتورية، 4.مقدمه يف نظم املعلومات 

اجلغرافية، 5.الفكر اجلغرايف، 6.تاريخ 
مصر احلديث واملعاصر، إمجاىل 81 ساعة، 
1.اجليومورفولوجيا، 2.خرائط التوزيعات، 

3.نصوص جغرافية باللغة االجنليزية، 
4.جغرافية تارخيية، 5.جغرافية أوربا، 

إمجاىل 51 ساعة، 1.التفكري العلمي، 
2.علم االجتماع احلضري، 3.جغرافية 

النقل والتجارة، 4.دراسة ميدانية )1()*(، 
5.جغرافية األراضي اجلافة، 6.جغرافية 

املياه العذبة، إمجاىل 81 ساعة، 
1.جغرافية مصر الطبيعية، 2.اجلغرافية 
الطبية، 3.التخطيط االقليمى واحلضري، 
4.أفريقيا وحوض النيل، 5.موضوع خاص 
ىف اجلغرافيا، إمجاىل 51 ساعة، 1.حقوق 

اإلنسان، 2.جغرافية مصر البشرية،
قسم اللغة العربية،قسم اللغة 
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اإلجنليزية.قسم اللغة الفرنسية وآداهبا.
قسم اللغة األملانية.قسم اللغة اإلسبانية.

قسم اللغة اإليطالية.قسم اللغات 
الشرقية.قسم الللغة اليابانية،قسم اللغة 

الصينية،قسم اللغة اليونانية الالتينية.
قسم علم النفس.قسم علم االجتماع.قسم 

الوثائق واملكتبات.قسم اجلغرافيا.قسم 
التاريخ.قسم الفلسفة

6-%82-القاهرة-اآلداب )لوثائق 
واملكتبات(

1-اللغة األجنبية )1(، 2- مقدمة ىف 
علوم املكتبات واملعلومات، 3-مقدمة 

ىف تكنولوجيا املعلومات، 4-مقدمة ىف 
علم الوثائق، 5-املجموعات األرشيفية 
املصرية، إمجاىل 51 ساعة، 1-اللغة 

العربية )1(، 2-تاريخ الكتب واملكتبات، 
3-النشر التقليدى واإللكتروىن، 4-املراجع 

العامة، 5-الكتابة العربية، 6-االتصال 
الوثائق، إمجاىل 81 ساعة، 1-اللغة 
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األجنبية )2(، 2-الفهرسة الوصفية 
وامليتاداتا، 3-تنمية املجموعات، 4-إدارة 

الوثائق اجلارية، 5-علم األرشيف، 
إمجاىل 51 ساعة، 1-اللغة العربية 

)2(، 2-التصنيف، 3-خدمات املكتبات 
واملعلومات، 4-حتليل وتصميم النظم، 

5-ترتيب الوثائق والوصف األرشيفى، 
6-األرشيفات النوعية واملتخصصة، 

إمجاىل 81 ساعة، املقرر، 1-الفهرسة 
املوضوعية، 2-مراجع العلوم االجتماعية 

واالنسانية، 2-مراجع العلوم الطبيعية 
والتطبيقية، 3-إدارة مؤسسات املعلومات، 
4-خدمات الوثائق واألرشيف، 5-تاريخ 

النظم، إمجاىل 51 ساعة، 1-التفكري 
العلمى، 2-التكشيف واالستخالص، 3-نظم 
الضبط االستنادى، 4-املكتبات واملعلومات، 

4-الوثائق واالرشيف، 5-التدريب 
امليداىن)*(، 6-الوثائق العربية ىف العصور 

الوسطي، إمجاىل 81 ساعة، 1-نظم 
االسترجاع الببليوجراىف، 2-املكتبات 
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املدرسية ومكتبات االطفال، 2-املكتبات 
العامة واملكتبات الوطنية، 2-املكتبات 

املتخصصة واملكتبات االكادميية، 2-دور 
الوثائق ودور األرشيف، 3-الرقمنة 

وإدارة املجموعات الرقمية، 4-املخطوط 
العرىب، 5-الوثائق العثمانية، إمجاىل 51 
ساعة، 1-حقوق اإلنسان، 2-النظم اآللية 
املتكاملة للمكتبات، 3-اقتصاديات املعلومات 

واملعرفة، 4-تصميم مواقع املكتبات على 
االنترنت، 5-نظم استرجاع النصوص، 

6-األرشيف اإللكتروىن، إمجاىل 81 ساعة

6-%88%-القاهرة-اعالم

6--املعهد العايل للفنون التطبيقية 
مبدينة 6 أكتوبر

الديكور والعمارة الداخلية، اجلرافيك 
وفنون اإلعالن، التصميم الصناعي واملوضة

6--املعهد العايل للفنون التطبيقية 
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بالتجمع اخلامس
التصوير الفوتوغرايف والسينما 

والتلفزيون،املالبس اجلاهزة،طباعة 
املنسوجات والصباغة والتجهيز، النحت 
والتشكيل املعماري والترميم، الزخرفة، 

الطباعة والنشر والتغليف، اإلعالن، 
التصميم الداخلي واألثاث

6-%90%-عني مشس-األلسن
الربامج اجلديدة بنظام الساعات 

املعتمدةقسم اللغة اإلجنليزية بنظام 
الساعات املعتمدةقسم اللغة الفرنسية 

بنظام الساعات املعتمدةقسم اللغة 
الصينية بنظام الساعات املعتمدةقسم 

اللغة العربيةقسم اللغة اإلجنليزيةقسم 
اللغة الفرنسيةقسم اللغة اإليطاليةقسم 

اللغة اإلسبانيةقسم اللغة األملانيةقسم 
اللغة الروسيةقسم اللغة الصينيةقسم 

اللغات االفريقيةقسم اللغات الساميةقسم 
اللغات الشرقية االسالميةقسم اللغة 
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اليابانيةقسم اللغة الكوريةقسم اللغة 
التشيكية

6-%80-معهد اجلزيرة العاىل للهندسة 
والتكنولوجيا باملقطم

1-اهلندسة املدنية، 2-هندسة 
االلكترونيات واالتصاالت.، 3-اهلندسة 

املعمارية

6-%51-معهد القاهرة العايل للغات 
والترمجة الفورية والعلوم اإلدارية 

باملقطم )شعبة اللغات والترمجة الفورية(
)اإلجنليزية – الفرنسية – اإلسبانية – 

اإليطالية-األملانية(

6--معهد القاهرة العايل للغات والترمجة 
الفورية والعلوم اإلدارية باملقطم )شعبة 

نظم املعلومات اإلدارية(
)التجارة اخلارجية-إدارة األعمال-

املحاسبة(
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6--معهد اجلزيزةالعاىللالعالم وعلوم 
االتصال باملقطم

قسم الصحافة، قسم اإلذاعة راديو–
تلفزيون، قسم العالقات العامة واإلعالن

5-%82%-القاهرة-اآلداب )اجنليزي(
مدخل إيل الدراما-صوتيات-قراءة 
واستماع-قواعد-لغة عربية ) حنو 

وتعبري(-تاريخ األدب اإلجنليزي-مدخل 
إيل الشعر-مدخل إيل الرواية-حضارة 

أوروبية حىت القرن 71-لغة أوروبية 
ثانية )فرنسى/أملاىن(-مدخل إيل علم 

النفس-شكسبري ودراما )1(-الشعر-
مقدمة يف علم اللغة-مدخل إيل 

النقد-صوتيات وقواعد لغوية-مهارات 
كتابية-قواعد-النثر والرواية يف القرن 
81-الترمجة من وإيل اإلجنليزية-أدب 
ونقد حديث-لغة أوربية ثانية )فرنسى/ 

أملاىن(-قواعد-األدب األمريكي يف 
القرن 91-احلضارة األوروبية حىت 
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القرن 91-لغة عربية-النثر والرواية 
حىت القرن 91-مقال وتدريبات لغوية-

الترمجة من وايل العربية-اللغة 
الالتينية واحلضارة الكالسيكية-الشعر 
حىت القرن 91-قواعد-0402-شكسبري 

ودراما )2(-النقد النظري والتطبيقي-
لغة أوروبية ثانية )فرنسي-أملاىن(-

3402-علم نفس اللغة-الشعر يف القرنني 
02/91-اجتاهات معاصرة يف علم اللغة-

النقد النظري والتطبيقيفي )ىف العصر 
احلديث(-مقال وتدريبات لغوية-)8402(-

مناهج حبث-اللغة الالتينية واحلضارة 
الكالسيكية-)0502(-النثر والرواية 
يف القرنني 2/91-الترمجة من وإيل 

اإلجنليزية-األدب األمريكي يف القرن 
العشرين-لغة أوروبية ثانية )فرنسي-

أملاىن(-)4502(-حتليل النصوص-األدب 
املقارن-احلضارة األوروبية يف القرنني 
02/91-الفكر اإلنساين-لغة عربية-

حقوق اإلنسان-حاسب آيل-حاسب آيل 
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 Subject Name-Introduction-2
 to Drama-Phonatics-Reading

listenning-Grammer- and
 Arabic language )Grammer and
 English Expression(-History of

 Literature-Introduction to
Poetry-Entrance to the novel-

 civilization until European
 the 17th century-The second

 European Language-Introduction
 to Psychology-Shakespeare and
 Drama 1-Poatry-Introduction

 Linguistics-Intrance To to
 Criticism-Phonatics And
skills- Grammer-Writing

 Grammer-Prose and the novel
 in 18 century-Translation to

 English-Modern and from
 literature and criticism-A second

language-Grammer- European
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 American Literature in the 19th
 civilization century-European
 until the 19th century-Arabic

 language-2 034-Prose and the
novel until the 19th century-
Essay and language training-

into Arabic- Translation from and
 Latin language and civilization

 both-Poatry until the 19th
 century-Grammer-Shakespeare

 and Drama 2-Theoritical and
 second Practical Criticism-A

European language French-
 Alma-2 043-Psychology of

 in the 19-20 Language-Poetry
 centuries-Contemporary Trends

 in Linguistics-Theoritical and
 Practical Criticism in modern

-age-Essay and language training
Research Methods--)8402(
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 Latin language and civilization
 and the novel both-)2050(-Prose

 centuries in 19/2-Translation
 to and from English-American

 in the 20 th century-A Literture
 second European language

 Analysis-)4502(-)French-Alma
of texts-Comparative Literature-

 European civilization in the
centuries 1-Human Thinking-

Arabic Language-Human rights-
-Computer 2-2 Computer to

5-%70-عني مشس-كلية بنات-اآلداب
اللغة العربية، واللغة االجنليزية، واللغة 
الفرنسية، والتاريخ، واجلغرافيا، وفلسفة، 

وعلم النفس، وعلم االجتماع
سم اجتماع، وده بتدرس فيه كل شيء 
خاص بعلم االجتماع، وقسم اإلعالم: 
واملواد زي مواد كلية إعالم بالظبط، 
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وقسم االنثربولوجي: وده بتدرسي فيه 
علم اإلنسان والعادات والتقاليد وتراث 

الشعوب وغريه

5-%76%-القاهرة-احلقوق )اجنليزي-
فرنسي(

5-%86-عني مشس-كلية البنات )علوم(
رياضة، وكيمياء، وفيزياء، والنبات، 

والكيماء احليوية، واحليوان

5-%85-عني مشس-التجارة
االقتصاد، املحاسبة، اإلدارة، 

اإلحصاء:تتناول الدراسة املواد اآلتية: 
املحاسبة وفروعها، إدارة األعمال التجارية 

وفروعها، الرياضة املالية واإلحصاء، 
التأمني،القانون، االقتصاد وفروعه، 

املالية العامة والتشريع املايل، اجلغرافيا 
االقتصادية، اللغات احلديثة

برنامج »أوشن – كني« جبامعة عني 
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مشس

5-%84%-املعهد العايل لتكنولوجيا 
البصريات مبصر اجلديدة

 قسم )تكنولوجيا بصريات(

5-%84-حلوان-التربية
قسم تكنولوجيا التعليم، قسم املناهج 

وطرق التدريس، قسم التعليم الصناعي، 
قسم علم النفس التربوى، قسم رياض 
األطفال، قسم الصحة النفسية، قسم 
أصول التربية، قسم التربية املقارنة 

واالدارة التربوية

5-%50%حلوان-التربية الرياضية 
للبنات

تدريب االلعاب الرياضية، تدريب املنازالت 
والرياضات الفردية، تدريب الرياضات 

املائية، تدريب مسابقات امليدان واملضمار، 
العلوم احليوية والصحة الرياضية، 
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تدريب التعبري احلركى وااليقاع احلركى، 
تدريب التمرينات االيقاعية و اجلمباز 

الفىن، االدارة الرياضية والترويح، 
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية 

الرياضية، املناهج وطرق تدريس التربية 
الرياضية

5-%89%-القاهرة-كلية العلوم
قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، قسم 

اجليولوجيا، قسم الرياضيات، قسم علم 
النبات، قسم علم احليوان

5-%85%-القاهرة-الزراعة
اإلجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي، 

األراضى، اإلقتصاد الزراعى، األلبان، 
أمراض النبات، اإلنتاج احليواين، 
بساتني الزينة، بساتني الفاكهة، 

احلشرات اإلقتصادية واملبيدات، احليوان 
والنيماتولوجيا الزراعية، اخلضر، 

الصناعات الغذائية، الكيمياء احليوية، 
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النبات الزراعى، املحاصيل، امليكروبيولوجيا 
الزراعية، اهلندسة الزراعية، الوراثة

5--معهد القاهرة العايل للهندسة وعلوم 
احلاسب واإلدارة )شعبة هندسة( التجمع 

االول

5--معهد طيبة العايل للهندسة باملعادي

5-%88%-معهد هندسة وتكنولوجيا 
الطريان بامبابة

1-هندسة الطريان، 2-هندسة 
اإللكترونيات واتصاالت الطريان، 

3-اهلندسة املدنية، 4-اهلندسة املعمارية، 
5-هندسة القوي واآلالت الكهربائية، 

6-هندسة القوي امليكانيكية

5--األكادميية احلديثة للهندسة 
والتكنولوجيا باملعادي
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5--املعهد العاىل الدوىل للغات والترمجة 
الفورية بالتجمع اخلامس

 )جتارة اجنليزى

5--معهد اجلزيرة العايل للحاسب اآليل 
ونظم املعلومات اإلدارية باملقطم

نظم املعلومات اإلدارية

5--معهد اجلزيرة العايل للحاسب اآليل 
ونظم املعلومات اإلدارية باملقطم شعبة 

التجارة )عريب(
نظم املعلومات اإلدارية

5--املعهد العايل الدويل للغات والترمجة 
الفورية بالتجمع اخلامس – القاهرة 

اجلديدة
1-قسم اللغة اإلجنليزية، 2-قسم اللغة 

الصينية، 3-قسم اللغة األملانية

5-%92%-بين سويف-املالحة 
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وتكنولوجيا الفضاء بين سويف
قسم املالحة الفضائية، قسم علوم 

الفضاء، قسم اتصاالت الفضاء

5-%96-بين سويف-اهلندسة
املدنية، املعمارية، اامليكانيكية )حتت 
التأسيس(، الكهربية )حتت التأسيس(

5-بين سويف-حاسبات ومعلومات
الوسائط املتعددة، نظم معلومات، علوم 

حاسب، تكنولوجيا املعلومات

5-%99-السويس-هندسة البترول 
والتعدين-التعليم الصناعي–حاسبات 

ومعلومات–هندسة السويس
هندسة البترول االساسي، هندسة التكرير 

والبتروكيماويات، هندسة الفلزات 
وامليتالورجيا، هندسه املناجم، 

اهلندسة اجليولوجيه واجليوفيزيائيه، 
استكشاف وانتاج البترول
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5-طنطا-اهلندسة – حاسبات ومعلومات
علوم احلاسب، هندسة الربجميات، نظم 

املعلومات، وتكنولوجيا املعلومات

5-املنيا-اهلندسة-الفنون اجلميلة 
)عمارة( – حاسبات ومعلومات

5-جنوب الوادي-كلية اهلندسة بقنا
5-%88%-االكادميية املصرية للهندسة 

والتكنولوجيا املتقدمة وزارة االنتاج 
احلرىب

5-اسوان-اهلندسة – هندسة الطاقة
4-اإلسكندرية-اهلندسة-الفنون اجلميلة 

)عمارة(

4-%88-عني مشس-كلية العلوم
اجليوفيزياء، امليكروبيولوجيا،اجليولوجيا، 

النبات، الكيمياء احليوية، علم احليوان، 



52

علم احلشرات، الرياضيات، الفيزياء

4-بنها-العلوم

4-عني مشس-التربية النوعية
التربية الفنية، التربية املوسيقية، 

تكنولوجيا التعليم التربوي، اإلعالم 
التربوي، اإلقتصاد املزنيل، العلوم 

التربوية والنفسية

4-%85-عني مشس-التربية
طفولة، وأساسي، وعام

4-%77-عني مشس-اآلداب )اجنليزي(

4-القاهرة اجلديدة التكنولوجية-كلية 
تكنولوجيا الصناعة والطاقة

4-دمياط-كلية الفنون التطبيقية
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4--املعهد العايل للدراسات التعاونية 
واإلدارية باملنرية

بكالوريوس العلوم اإلدارية والتعاونية 
)شعبة إدارة أعمال(

4-%53-معهد القاهرة العايل للسياحة 
والفنادق باملقطم

دراسات سياحية2-دراسات فندقية3-
إرشاد سياحي

4-أسيوط-فنون اجلميلة )عمارة(

4-%78-القاهرة اجلديدة التكنولوجية-

4- دار العلوم القاهرة

4-الفيوم-اهلندسة– حاسبات ومعلومات

4-%50-املعهد العايل للتعاون الزراعي 
بشربا اخليمة بالقاهرة )شعبة التسويق 
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الدويل للمنتجات الزراعية(
1-شعبة التعليم الزراعي التربوي، 

2-الشعبة العامة وتشمل، أ(قسم 
االقتصاد الزراعي والتعاون، ب( قسم إدارة 

املشروعات الزراعية والتسويق، 3– شعبة 
التسويق الدويل للمنتجات الزراعية، 

4-شعبة نظم املعلومات الزراعية

3-%85-عني مشس-الزراعة

3-%88-عني مشس-البنات لآلداب 
والعلوم والتربية )آداب(

أواًل: األقسام األدبية، قسم اللغة العربية 
وآداهبا، قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا، 

قسم اللغة الفرنسية وآداهبا، قسم التاريخ، 
قسم اجلغرافبا، قسم األجتماع، قسم 

الفلسفة، قسم علم النفس

3-%80%-عني مشس-البنات لآلداب 
والعلوم والتربية )تربية(
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ألقسام التربوي، قسم تربية الطفل، قسم 
أصول تربية، قسم مناهج وطرق تدريس، 

تكنولوجيا التعليم واملعلومات)جديد(

3-%76-عني مشس-احلقوق

3-عني مشس-البنات لآلداب والعلوم 
والترب

ثانيًا : األقسام العلمية، قسم الرياضيات، 
قسم الطبيعة، قسم الكيمياء، قسم النبات، 

قسم الكيمياء احليوية والتغذية، قسم 
علم احليوان، قسم األقتصاد املزنىل

3-%61-حلوان-التربية الفنية

3-%57-حلوان-التربية املوسيقي

3--معهد اكتوبرالعايل للهندسة 
والتكنولوجيا مبدينة 6 أكتوبر

 )شعبة اهلندسة املعمارية(
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3-%90-معهد تكنولوجي عايل العاشر من 
رمضان شعبة )هندسة( مبصروفات

الكليات  ببعض  للقبول  إضافية  شروط 
واملعاهد:واملعاهد: 

احلقوق: يشترط أن يكون الطالب قد درس 
اللغة الفرنسية يف شهادة الثانوية العامة

األلسن: احلصول علي 57% علي األقل من 
درجة النهاية العظمي اللغات الثالث )اللغة 
العربية واللغتان األجنبيتان األوىل والثانية(
السياحة والفنادق: يشترط حصول الطالب 
األجنبية  اللغة  يف  األقل  علي   %07 على 
األوىل: احلصول علي 06% علي األقل من 

املجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة
هبذه  للقبول  يشترط  التطبيقية،:  الفنون 
اختبار  اجتاز  الطالب قد  يكون  أن  الكليات 
ينظمه  والذي  واالبتكار  الفنية  القدرات 
مكتب التنسيق بعد امتحان الثانوية العامة 
مباشرة ويعقد مبقر كل من الكليات باجليزة 
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ودمياط وبنها وبىن سويف
النجاح  حلوان:  جامعة  املوسيقية  التربية 
)العملية  املوسيقية  القدرات  اختبارات  يف 
والشفوية(اليت تعقد بالكلية وينظمها مكتب 
مستوى  االختبارات  هذه  وحتدد  التنسيق 
املتقدم من حيث االلتحاق بالفرقة األوىل 

مباشرة أو الدراسات التحضريية
للقبول  يشترط  )عمارة(:  اجلميلة  الفنون 
هبذه الكليات النجاح يف اختبارات القدرات 
بالكلية  يعقد  الذي  العمارة  رسم  مادة  يف 
وينظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء امتحانات 

الثانوية العامة مباشرة
التربية  وشعبة  )فنون(،  اجلميلة  الفنون 
باإلمساعيلية  التربية  بكليات  الفنية 
والسويس جامعيت قناة السويس-السويس: 
يف  النجاح  الكليات  هبذه  للقبول  يشترط 
اختبار القدرات يف مادة رسم الفنون الذي 
بعد  التنسيق  مكتب  وينظمها  بالكلية  يعقد 

انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة
التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان– 
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التربية الفنية جامعة املنيا: يقتصر القبول 
هبذه الكلية اجتياز اختبارات القدرات الفنية 
اليت تعقد بالكلية وينظمها مكتب التنسيق 
بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة
التربية الرياضية – شعب التربية املوسيقية 
التربية  شعبة  و  النوعية  التربية  بكليات 
باالمساعيلية:  التربية  بكلية  املوسيقية 
يف  النجاح  الكلية  هبذه  للقبول  يشترط 
اليت  بالكلية  )اخلاصة  القدرات  اختبارات 
واليت عقدت  االلتحاق هبا(  الطالب  يرغب 
انتهاء  بعد  التنسيق  مكتب  ونظمها  بالكلية 

امتحان الثانوية العامة مباشرة
الفنية(:  التربية  النوعية)شعبة  التربية 
يف  النجاح  الكليات  هبذه  للقبول  يشترط 
عقدت  واليت  الفنية  القدرات  اختبارات 
بالكليات ونظمها مكتب التنسيق بعد انتهاء 

امتحان الثانوية العامة مباشرة
: يشترط للقبول هبذه املعاهد أن تكون اللغة 

األجنبية األويل هي اللغة اإلجنليزية
الفنية الصحية: أن ال يقل سن  املعاهد 
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الطالب عن 61 سنة وال يزيد عن 22 سنة 
يف أول أكتوبر 8102

الفنية  )املعاهد  التكنولوجية  الكليات 
املعاهد  هبذه  للقبول  يشترط  للفنادق(: 
اللغة  درجة  من  األقل  علي  احلصول%05 
مبعهدي  املطاعم  شعبة  ماعدا  اإلجنليزية 
وفنادق)املطرية-اإلسكندرية( سياحة 

اليطبق عليها هذا الشرط
سياحة  مبعهدي  املطاعم  شعبة 
يشترط  وفنادق)املطرية-اإلسكندرية(: 
اجتياز الطالب اختبار القدرات الذي يعقد 

باملعهد بعد الترشيح
باالمريية:  املتكامل  التكنولوجى  املجمع 
يشترط اجتياز الطالب اختبار القدرات الذي 

يعقد بعد الترشيح
املعاهد العليا اخلاصة للغات: يشترط للقبول 
هبذه املعاهد حصول الطالب على 55% علي 
األقل يف اللغتني األجنبيتني او احدمها ىف 

حالة دراسة الطالب لغة واحدة فقط
اجلامعات التكنولوجية
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مثال ملصروفات املواصالت:


