
كلمة عميد الكلية

أبنائى طالب كلية علوم االرض

يسرني أن أرحب بكم في كلية علوم االرض في جامعة بنى سويف وأتمنى أن تلبى الكلية رغباتكم ويجد الطالب مايبحث عنه. .لقد جاء قرار إنشاء كلييية

ي الدولية ورؤيية مصيرالتنموية  ة البراميج التطبيقيية لتيواكب التطيور السيريع ف -2030علوم االرض في إطار اهتمام الدولة بالقطاع العلميي وخاص  

ام 2020 2016مما يتطلب تعليم وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية المحلية القادرة على الوفاء باحتياجات سوق العمل .تم تأسيس كليية عليوم االيرض ع

كلية فريدة فى الجامعات المصرية تقدم برامج تطبيقية متخصصة ومتميزة مثل برنامج المعادن التطبيقية حيث يدرس الطالب االسيتخدام االمثيل للمعييادن

فى التطبيقات الصناعية والبيئية وبرنامج جيولوجيا المياه والبيئة ويتناول تقييم ومعالجة المياه الجوفية والسطحية باالضافة للدراسييات البيئييية واسييتمرارا

منا فى تقديم البرامج الفريدة باذن هلل يبدأ هذا العام الدراسة فى برنامج الجيولوجيا الهندسية وهو برنامج بينى للعلوم الجيولوجية والهندسية حيييث يهتييم

بالتطبيق العملى للعلوم الجيولوجية فى مجال الهندسة كانشاء المدن والطرق والسدود وحماية الشواطىء ويتضح من البرامج الثالثة رؤيية واهتميام كليية

علوم االرض بالتنمية عن طريقة بناء صناعات متقدمة تعتمد على المواد الخام الفلزية واالفلزية، ومعالجة مشكلة نقييص المييياه عيين طريييق البحييث عيين

مصادر جديدة واعادة االستخدام بعد المعالجة وذلك باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، وكذلك الحييد ميين المخيياطر البيئييية بدراسيية الخييواص الهندسييية

للتربة والصخور حيث يؤثر ذلك فى اختيار الموقع وعملية التصميم ومرحلة البناء والتشغيل والصيانة ومن هنا يتضح مدى الترابط بين البرامج الثالثيية

التى تقدمها الكلية فى خدمة المجمتع والبيئة واليفوتنى التنويه على ان من يقوم بالتييدريس بالكلييية االسيياتذة المتخصصييون واصييحاب الخييبرات الميدانييية

 اول دفعة تخرج للكلية- ويسعدنى ان اعليين عيين بييدء الدراسييات العليييا–واالستشاريين فى مختلف مؤسسات الدولة كما احب ات اهنئ ابنائنا الخريجين 

بالكلية هذا العام دبلومة وتمهيدى ماجستير فى تخصصات عديدة كما ان للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلييية ابحيياث علمييية متميييزة فييى مجييالت دولييية

متخصصة وايضا مشروعات تنافسية تليق بمكانة كليتكم و تقوم الكلية بإنتاج العديد من المقررات االلكترونية و التوسع في التعليم اإللكترونى ميين خالييل

وحدة التعليم

االلكترونى.

ختاما أؤكد على أن الكلية ترغب في سماع آرائكم ومالحظاتكم بما يخدم مصلحة الطالب.
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