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  تقدمھا الجامعة التيالبرامج التعلیمیة 

  برامج الجامعة:

 

  تمنحھا الكلیة/ القسم التيالدرجة العلمیة   اسم الكلیة  م

  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي  1

وتضم  والتصنیع الدوائي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الصیدلیة
  الكلیة األقسام التالیة:

  قسم الصناعات الدوائیة - 1

 تقسم الصیدالنیا - 2

  والصیدلیة ةالتحلیلی ءقسم الكیمیا - 3

  قسم العقاقیر والنباتات الطبیة - 4

  المیكروبیولوجیا والمناعة قسم - 5

  األدوية والسموم قسم - 6

  األسنانكلیة طب   2

 األقساموتضم الكلیة  واألسنانتمنح درجة البكالوريوس في طب الفم 
  :التالیةالعلمیة 

 بیولوجیا الفم - 1

 اللثةطب الفم و عالج  - 2

 وطب المجتمع وصحة الفم وطب األسنان الوقائي. األطفال أسنانطب  - 3

 جراحة الفم واألسنان وجراحة الوجه والفكین - 4

 العالج التحفظي - 5

 والمتحركة الثابتةتركیبات األسنان  - 6

 تقويم األسنان - 7

  االمتیاز بعد التخرج للحصول علي ترخیص مزاولة المھنة.سنة تدريبیة لطالب  

  كلیة الھندسة  3

  :في التخصصات التالیةتمنح الكلیة درجة بكالوريوس الھندسة 
  :التالیةيشمل التخصصات ـ و قسم الھندسة الكھربیة ـ1

 ھندسة القوي والتحكمـ       ھندسة االتصاالت واإللكترونیات - 
 

 :التالیةيشمل التخصصات ـ و الھندسة المیكانیكیة قسم ـ2
 الھندسة الصناعیة والتصنیعـ             ھندسة القوي المیكانیكیة - 

 قسم الھندسة المعمارية ـ3

 قسم ھندسة الحاسب ـ4

 قسم ھندسة البتروكیماوياتـ 5

 دییالتش وإدارةقسم ھندسة ـ 6

 قسم العلوم األساسیةـ 7

  للتكنولوجیا بالسويد  الملكيالبرنامج المشترك بین جامعة فاروس والمعھدKTH 

  خمسة برامج ھندسیة. في
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  كلیة العلوم المالیة واإلدارية  4

  :التالیة األقسامفي  العلوم المالیة واإلداريةتمنح الكلیة درجة البكالوريوس في 
 قسم المحاسبة. -1

 قسم التمويل واالستثمار. -2

 التسويققسم  -3

 قسم إدارة سالسل التوريد -4

 البشريةقسم إدارة الموارد  -5

  بین كلیة العلوم  لمنح درجة البكالوريوس في األعمال واإلدارة المزدوجةبرنامج الشھادة

  . (DIT)وجامعة دبلن ايرلندا اإلسكندريةـ  فاروس جامعةـ  واإلداريةالمالیة 

  كلیة السیاحة والفنادق  5
  :التالیة األقسامفي تمنح الكلیة درجة البكالوريوس 

 قسم السیاحة -1

  قسم إدارة الفنادق -2

  والترجمةكلیة اللغات   6

  :في األقسام التالیةتمنح الكلیة درجة اللیسانس في اللغات والترجمة 

 اإلنجلیزية اللغةقسم  -1

 الفرنسیة اللغةقسم  -2

 قسم اللغة الصینیة -3

 قسم اللغة األسبانیة -4

 التركیةقسم اللغة  -5

  بغیرھا شعبة الناطقینـ قسم اللغة العربیة  -6

كلیة الدراسات القانونیة   7
  والمعامالت الدولیة

وتضم تمنح الكلیة درجة اللیسانس في الدراسات القانونیة والمعامالت الدولیة 
  األقسام العلمیة التالیة:

 القانون العام قسمـ 2            اإلسالمیةقسم الشريعة ـ 1  

 القانون الدولي العام قسمـ 4                 القانون المدني قسمـ 3  

 القانون الدولي الخاص قسمـ 6               قانون المرافعات  قسمـ 5  

 تاريخ القانون وفلسفته قسمـ 8     القانون التجاري والبحري قسمـ 7  

  العامةوالمالیة  السیاسيقسم االقتصاد ـ 10               القانون الجنائي  قسمـ 9  

  كلیة العالج الطبیعي  8

  :اآلتیة األقسامتضم الكلیة و تمنح الكلیة درجة البكالوريوس في العالج الطبیعي

 وحدات علمیة: 4قسم العلوم األساسیة، ويحتوى على  ـ1

  وحدة العلوم اإلنسانیةـ                     وحدة العلوم الطبیةـ    

  وحدة تكنولوجیا المعلوماتـ          وحدة علوم العالج الطبیعي ـ    

 قسم المیكانیكا الحیوية، ويحتوى ھذا القسم على وحدة علمیة واحدة: ـ2

 وحدة علوم المیكانیكا الحیويةـ    

 وحدة علمیة: 2 ىوالمسنین، ويحتوى عل ةقسم العالج الطبیعي لألمراض الباطن ـ3

  لألمراض الصدرية والقلب واألوعیة الدموية.وحدة العالج الطبیعي ـ 

 وحدة العالج الطبیعي للمسنین.ـ 

 قسم العالج الطبیعي لصحة المرأة، ويحتوى ھذا القسم على وحدة علمیة واحدة: ـ4

 وحدة قسم العالج الطبیعي ألمراض النساء والتولیدـ     

ويحتوى ھذا القسم على قسم العالج الطبیعي ألمراض المخ و األعصاب و جراحتھا،  ـ5

 وحدة علمیة واحدة:

 وحدة العالج الطبیعي ألمراض المخ واألعصاب وجراحتھا.ـ     

 قسم العالج الطبیعي ألمراض األطفال وجراحتھا، ويحتوى ھذا القسم على وحدة علمیة واحدة: ـ6

 وحدة العالج الطبیعي ألمراض األطفال وجراحتھاـ    

 راض العظام و جراحتھا، ويحتوى ھذا القسم على وحدة علمیة واحدة:قسم العالج الطبیعي ألم ـ7

 وحدة العالج الطبیعي ألمراض العظام وجراحتھاـ 

 قسم العالج الطبیعي للجلد واألغشیة، ويحتوى ھذا القسم على وحدة علمیة واحدة: ـ8

  وحدة العالج الطبیعي لألغشیةـ 
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  فنون االتصالو اإلعالمكلیة   9

  في التخصصات التابعة لألقسام التالیة: اإلعالمتمنح الكلیة درجة البكالوريوس في 

 الصحافة -1

 قسم الراديو والتلیفزيون -2

  قسم العالقات العامة واإلعالن -3

10    
  المساعدةكلیة العلوم الطبیة 

  في األقسام التالیة:تمنح الكلیة درجة البكالوريوس في العلوم الطبیة المساعدة 

 األجھزة الطبیةتكنولوجیا  -1

 تكنولوجیا المختبرات الطبیة -2

 تكنولوجیا العلوم اإلشعاعیة والتصوير الطبي -3

 التمريض -4

 التغذية -5

 تكنولوجیا البصريات -6

 تكنولوجیا التخدير -7

  األسنان استعاضةتكنولوجیا  -8

  كلیة الفنون والتصمیم  11

  في األقسام التالیة: التطبیقیةتمنح الكلیة درجة البكالوريوس في الفنون 

 العلميو األدبي قسميالثانوية العامة من  ىالحاصلین عل: أقسام تقبل الطالب أوالً 

 رياضة) أو ما يعادلھا. (علوم/

 قسم الديكورـ 1

  برنامج العمارة الداخلیة

  برنامج : ديكور المسرح و السینما و التلیفزيون

 قسم الجرافیكـ 2

  يبرنامج : التصمیم الجرافیك

  برنامج: رسوم إيضاحیة

 قسم فنون المیدياـ 3

  برنامج :الوسائط الرقمیة

  برنامج : التحريك والفیديو فیلم

 قسم التصويرـ 4

  يبرنامج :التصمیم الجدارـ            برنامج :الرسم والتصويرـ 

رياضة)  (علوم/ العلميأقسام تقبل الطالب الحاصلین على الثانوية العامة من القسم  ثانیا:

  .فقط أو ما يعادلھا

 قسم األزياء والمالبس الجاھزة ـ5

  الصناعيقسم التصمیم ـ 6

 

 :داء األكاديمي بكلیات الجامعةاآلالجھات التي تتابع تنفیذ 

      -:الجامعةخارج 

 .واألھلیة لجامعات الخاصةامجلس  -1

 لكل تخصص.التابعة للمجلس األعلى للجامعات لجان القطاع  -2

  .      ىخرأمراجعین خارجیین من جامعات  -3
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  داخل الجامعة :

 السید األستاذ الدكتور رئیس مجلس الجامعة. -1

 ذة نواب رئیس الجامعة.السادة األسات -2

 ـ رؤساء األقسام) الوكیل ـإدارة كل كلیة (العمید  -3

 مركز ضمان الجودة بالجامعة. -4

  وحدات ضمان الجودة بالكلیات.                             -5

  

  :شروط القبولودرجاتھا العلمیة ومي بالجامعة النظام التعلی

 نظام الدراسة بالجامعة يشترط االنتظام بالدراسة (تفرغا كامال). -1

 نظام الساعات المعتمدةيطبق نظام التدريس في الجامعة  -2

 لیسانس. العلمیة الممنوحة: بكالوريوس / الشھادات الدراسیة/ الدرجات -3

 أو أكثر 2متوسط نقاط تراكمي  :المعدل المطلوب للتخرج -4

(الدراسة باللغتین االنجلیزية والعربیة بكلیة اإلعالم وفنون  في جمیع الكلیات اللغة االنجلیزية :لغة التدريس -5

 وكلیة الدراسات القانونیة والمعامالت الدولیة).ـ االتصال 

مــن  المحــولین) للســنوات والفصــول الدراســیة للطلبــة credit hourللســاعات المعتمــدة ( ىقصــاأل الحــد -6

 :تتبع القرار اآلتيمؤسسه تعلیمیة أخري إلي جامعه فاروس للتخرج منھا 

 :للطلبة المحولین كاآلتي المواد التي يتم معادلتھاـ 

  % مـــن الســـاعات المعتمـــدة للمحـــولین مـــن جامعـــات جمھوريـــة مصـــرا لعربیـــة.60يزيـــد عـــن  بمـــا ال -

  % من الساعات المعتمدة علي األقل للمحولین من الجامعات خارج جمھورية مصر العربیة.60يزيد عن  بما ال - 

 

 شروط القبول العامة:  -7

الــذين يســتوفون شــروط لاللتحــاق بھــا و(غیــر المصــريین) الجامعة جمیع الطالب المصريین والوافدين  تقبل

مــا جمیــع الشــھادات (الثانويــة العامــة المصــرية ولقبول والتسجیل للجامعات الخاصة وتقبل القبول بمكتب ا

 للجامعات)     ىعليعادلھا من شھادات معادلة من قبل المجلس األ
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  الثقل األكاديمي للبرامج بالجامعة

  
عدد   عدد الساعات / النقاط المعتمدة  عدد السنوات  الكلیة  م

  الفصول

  سنوات 5  الصیدلة والتصنیع الدوائي  1
 معتمــده ساعة 12 متضمنة ساعة 203

للتــدريب الصــیفي  )فعلیــة ساعة 360(
  في الصیدلیات ومصانع األدوية

  فصول 10

  طب األسنان  2
 سنوات 5

ى باإلضافة إل
  سنه امتیاز

  فصول 10  ساعة معتمدة 209

ســاعة معتمــدة حســب 180 -176بــین   سنوات 5  الھندسة   3
  فصول 10  التخصص

  فصول 8  ساعة معتمده 140  سنوات 4  العلوم المالیة و اإلدارية   4

  فصول 8  ساعة حسب القسم 141 -137بین   سنوات 4  اللغات والترجمة  5

  فصول 8  ساعة معتمدة 136  سنوات 4  الدراسات القانونیة والمعامالت الدولیة  6

  فصول 8 ساعة معتمدة 146  سنوات 4  السیاحة وإدارة الفنادق  7

  العالج الطبیعي  8

 سنوات 5
ى باإلضافة إل

سادسة  ةسن
  تدريبیة

  ساعة 195
ـــــاري+179( ـــــاعه إجب  ســـــاعة 12س

  )اختیاريساعات  4+ إجباري
  فصول 10

  فصول 8  ساعة علي األقل 129  سنوات 4  عالم وفنون االتصالاإل  9

  ساعة معتمدة  137 -123بین   سنوات 4  العلوم الطبیة المساعدة  10
  فصول 8  حسب التخصص

  فصول 10  معتمدهساعه 180  سنوات 5  الفنون والتصمیم  11

 

  
  أنظمة التقويم بالجامعة

  

  يتم تقییم الطالب تبعا لما يأتي:

  امتحان نھائي .1

  امتحانات قصیرة مستمرة .2

  أنشطة وتقارير .3

  يلمتدريب واختبار ع .4

  امتحانات شفوية .5

  أنشطة تعلیم فعال وبحوث مجتمعیة .6

  

  


