أماكن وسوق العمل لخريجى قسم الرياضيات واالحصاء
 -1التدريس
 -2المراكز البحثية
 -3البنوك
 -4البورصات
 -5بحوث العمليات
 -6االستشارات االحصائية
 -7المجاالت الهندسية
 -8المجاالت االحصائية
 -9المراكز االحصائية الطبية
 -10شركات االدوية
 -11مراكز دعم القرار التابعة للشركات والمصانع والمؤسسات التجارية المختلفة
يعتمد
رئيس قسم الرياضيات واالحصاء
أ.د .قدرى عبد العظيم

أماكن وسوق العمل لخريجى قسم الفيزياء
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

المركز الطبى لمعالجى (مجموعة المستشفيات بالقوات المسلحة على مستوى الجمهورية)
وزارة الصحة معاهد األورام والطب النووى
البترول
التربية والتعليم
هيئة المواد النووية
مراكز البحوث
هيئة الطاقة الذرية
االستشعار عن بعد
مصانع الحديد والصلب
معهد القياس والمعايرة
معهد تكنولوجيا البناء
اآلثار (متحف اآلثار الجديد الهرم)
معهد الليزر
معهد بحوث الفلزات بالتبين
المصانع الحربية  -مصانع البوليمرات والبالستيك
وحدات الوقاية والتعقيم باإلشعاع
وحدات التصوير باألشعة السينية
وزارة الزراعة والبيئة
هيئة األرصاد الجوية
معهد تكنولوجيا اإلشعاع
شركات البرمجيات واالتصاالت
الموانئ والمطارات بالقوات المسلحة -الطب الحشرى وزراه الصناعة
يعتمد
رئيس مجلس قسم الفيزياء
أ.د .محمد عبد العليم عامر

أماكن وسوق العمل لقسم الكيمياء
Studying for a degree in Chemistry is a sound basis for the students where
they can extend their knowledge of the subject and develop many of the
scientific and employability skills which are necessary for most occupations.
Therefore,
1-chemists can have opportunities to work as scientists in research activities.
2- in governmental agencies and private laboratories.
3- They can be employed as product developers and quality control of
manufactures in the industrial sectors.
4- Chemists can utilize their wide chemistry knowledge and skills in other
areas such as sales representative for chemical products
5- pharmaceuticals or laboratory equipment.
In addition, chemistry graduates can be involved in educational institutions.
 The biochemistry graduates can be employed:
1- in different public and private sectors including research centers
2- biotechnological, medical, forensic, fishery and agricultural, food and
beverage industries

3-manufacturing and processing
4-pharmaceutical
5-health
6- beauty care
7-organizations
8- pollution control
9-hospitals
10- laboratory services as well as in sales.

يعتمد
رئيس مجلس قسم الكيمياء
 الرفاعى قناوى.د.أ

أماكن وسوق العمل لقسم الجيولوجيا
 -1مكاتب البترول والزيوت والغاز ( استكشاف وتكرير وانتاج وتوزيع)
 -2خدمات بيئية
 -3شركات تصنيع الطلمبات
 -4تصنيع عبوات المياه الطبيعية
 -5شركات تسويق البترول وتمويل السفن
 -6صناعة المواسير
 -7خدمات رياضية
 -8تصنيع الصمامات والصيانة
يعتمد
رئيس مجلس قسم الجيولوجيا
أ.د .عبد الفتاح على زلط

أماكن وسوق العمل لشعبتى النبات والميكروبيولوجى
 -1المحميات الطبيعية
 -2مصانع الغزل والصباغة
 -3مصانع المبيدات الحشرية
 -4مصانع األسمدة
 -5شركات األدوية
 -6معامل التحاليل بوزارة الصحة
 -7محطات شبكات المياه
 -8معامل وزارة البيئة
 -9وزارة البيئة
-10

شركات البترول

 -11معاهد األورام وبنك الدم
 -12مصانع الزيوت والصابون والكتان
يعتمد
رئيس مجلس القسم
أ.د .عالء أبو زيد

أماكن وسوق العمل لخريجى قسم علم الحيوان
 -1شركات األدوية
 -2المعاهد البحثية فى المجاالت
 -3معامل التحاليل الطبية والغذائية والبيطرية الزراعية
 -4شركات الكيماويات واألغذية
 -5بنك الدم
 -6محطه المياه
 -7محطة بحوث سخا
 -8وزارة الزراعة والبيئة
 -9الطب الشرعى
 -10مزارع األحياء المائية
 -11معهد األورام
 -12الحجر الصحى
 -13وزارة التربية والتعليم وخاصة مدارس اللغات

يعتمد
رئيس مجلس القسم
أ.د .محمد أحمد خليل

