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الفرص الوظيفية لهندسة الكيمياء الحيوية
السمعة االكاديمية:

تصنف جامعة كلية لندن ( )UCLضمن أحد أهم عشر جامعات في
العالم ، 1كما تعتبر الجامعة الرائدة لمدينة لندن .عالوة على ذلك يتميز
قسم هندسة الكيمياء الحيوية بمكانة عالية ضمن اقسام الجامعة المتنوعة
بطاقمة االكاديمي الذي يأتي من سبع دول مختلفة.

التنوع الثقافي:

يحافظ القسم على عادته السنوية في استقطاب الطالب من كافة انحاء
العالم الى منشأته الرائدة والمجهزة بأحدث التقنيات المعاصرة.

تنوع الفرص الوظيفية:

تتنافس قطاعات العمل على توظيف الطالب المتخرجين من القسم في
مجاالت  :التكنولوجيا الحيوية ،الكيميائية ،والبيئية باإلضافة الى
مجاالت الصناعات الغذائية والصيدلية ،كما تتيح المهارات المكتسبة من
الدراسة في جوانب التقنية المعلوماتية واالقتصاد وإدارة المشاريع
الفرصة لخريجي القسم في االنخراط في مجاالت وظيفية اخرى
كاإلستشارات الهندسية واإلدارة العامة والمالية والصحافة العلمية
والمجاالت القانونية التي تكفل حقوق براءات االختراع.
لإلطالع على قائمة تضم بعض الشركات العالمية التى توظف مهندسي
الكيمياء الحيوية يرجى اإلطالع على صفحتنا من خالل هذا الرابط:
www.ucl.ac.uk/biochemeng/students/careers
 1كيو اس ( )QSلصنيف جامعات العالم

ونعرض فيما يلي بعض األمثلة لمواقع العمل ومؤسسات البحث العلمي
التي التحق بها بعض خريجي القسم:

حقل التكنولوجيا الحيوية:

حمزة سيد ) (2008 – 2003من المملكة المتحدة:
التحق ببرنامج القيادة التقنية في شركة نوفارتس ( )Novartisللقاحات
كمهندس عمليات حائز على درجة الماجستير مع سنة جدارة اضافية في
أفيسيا ( .)Aveciaوهو يعمل حاليا في الموقع الجديد لتصنيع لقاح
االنفلونزا في ليفربول.
يقول حمزة“ :هندسة الكيمياء الحيوية في جامعة كلية لندن ()UCL
كانت خطوة أساسية النطالقي في مسيرتي العملية في قطاع التكنولوجيا
الحيوية .من ناحية أخرى  ،عالقات الجامعة الرائدة مع الشركات
الصناعية الكبرى ساعدتني في الحصول على وظيفة في كبرى شركات
التكنولوجية الحيوية أفيسيا ( ، )Aveciaالتيى كانت تجربة قيمة
ساعدتني في ممارسة المهنة في هذا المجال”.
فينيتا فيشواناريان ( )2006 – 2002من الهند:
في البداية انضممت الى شركة كيو اس في ( )QSVالمحدودة في
كندا كاخصائية  ،والتحقت مؤخرا بنطاق التكنولوجيا الحيوية اآلخذ
باالزدهار في الهند كمهندسة في شركة بايوكون ( )Bioconالمحدودة.
في بيئة عملها تقوم فينيتا بمهام عدة من ضمنها التصميم والتشغيل
وتحسين عمليات اإلنتاج كتصنيع عقاقير حديثة ومخفضة االسعار.
تقول فنيتا“ :الدراسة الجامعية لم تجهزني بالمعلومات المخصوصة
للتكنولوجيا الحيوية فحسب ،فقد زودتني أيضا في الوقت ذاته بمهارات
في التصميم النظري واإلدارة وتمويل عدة مشاريع”.

www.ucl.ac.uk/biochemeng

القطاع الصيدالني:

جيك سوكي ( )2009 – 2001من ماليزيا:
اتبعت دراسة الماجستير( )MEngببحث الدكتوراة في جامعة كلية لندن
( )UCLبالتعاون مع شركة ميرك ( )Merckلتطوير عمليات التطعيم
المستقبلية .حاليا ،تعمل جيك مع شركة جي اس كي ( )GSKفي المملكة
المتحدة.
مما قالته جيك“ :مما يميز هندسة الكيمياء الحيوية المتعة واإلثارة التي
تعيشها خالل الدراسة والتي التخلو أيضا من التحديات .كما يتمتع القسم
بعالقات طيبة مع القطاعين الصناعي واالكاديمي على المستوى العالمي
والتي من خالل هذه العالقات أمضيت صيفا كمتدربة لدى
( )Lonza Biologicsوسنتى االخيرة في الواليات المتحدة .يحتوي
القسم ايضا على مرافق مختبراتية متطورة ومحطة تجريبية للتمهيد
ألحدث األبحاث العلمية.”...

قطاع الهندسة البيئية:

ماغدالينا حجاز ( )2006 – 2002من دولة االمارات العربية المتحدة:
أكملت درجة الماجستير ( )MEngفي هندسة الكيمياء الحيوية و
الماجستير ( )MScفي الهندسة البيئية قبل إنضمامها إلى شركة الهندسة
البيئية في دولة االمارات
(. )Eagle Electromechanical Ltdماغداللينا تعمل حاليا في
فريق متعدد التخصصات لتصميم حلول مستديمة في هندسة الكيمياء
الحيوية كمعالجة مياه الصرف الصحي و مياه المجاري.
تقول ماغدالينا“ :معرفتي في األحياء الدقيقة التي اكتسبتها خالل دراستي
لهندسة الكيمياء الحيوية ال تقدر بثمن وذلك في تصميم أساليب اكثر
صديقة للبيئة لمعالجة الصرف الصحي باستخدام ميكروبات”.

قطاع البترول:

فرانسيس فو ( )1997 – 1994من سنغافورة:
بعد أن أنهت مرحلة البكالوريوس ( )BEngفي هندسة الكيمياء الحيوية
واصلت دراستها لتحوز على درجة الماجستير في علوم الحاسب اآللي.
تعمل فرانسيس حاليا في شركة اكسون موبيل ( )ExxonMobilفي
والية تكساس ،في الواليات المتحدة األمريكية ،كمنسقة لمشروع حركة
النفط العالمي (.)Global Oil Movement Projectقبل ذلك عملت
فرانسس في سنغافورة في شيرينغ بالو (،)Schering Plough
إحدى كبريات شركات الصيدلة ،كأخصائية نظم جودة.
تقول“ :إن قسم هندسة الكيمياء الحيوية يساهم في تطوير صناعة
المستحضرات الصيدالنية ،وفي إضافة المعارف التقنية والمهارات التي
يبقى أثرها إلى سنوات عديدة بعد التخرج”.
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القطاع المالي:

نيكوالس كونتوس ( )2006 – 2002من اليونان:
يعمل نيكوالس في شركة أكسنتشر ( )Accentureفي المملكة المتحدة
في قسم األعمال التجارية وأنظمة التكامل اإلستشاري.
يقول“ :أهم مهارة اكتسبتها من خالل دراستي لهندسة الكيمياء الحيوية
هي كيفية العمل كفريق وتحليل المشكالت المستحضرة من وجهات
تخصصية متعددة سواء (المالية أو الهندسية أو العلمية) وهذه مهارات
التقدر بثمن في مجال عملي اإلستشاري”.

بحوث الدكتوراه في المعاهد الكبرى:

فارودوم تشاروينسوان ( )2006 – 2003من تايالند:
بعد أن أتم مرحلة البكالوريوس( )BEngفي هندسة الكيمياء الحيوية
أتبعها ببحث الدكتوراة في مختبر لجنة البحث الطبي لألحياء الجزئية في
كامبريدج والتي تركز على تطور الجينيوم والبروتيوم.
يقول فاردوم“ :كون هندسة الكيمياء الحيوية في جامعة كلية لندن واحدة
بمهارات
ٍ
من أفضل التخصصات تنوعا قد فتح لي ابوابا كثيرة وجهزني
ال إلى عالم
تتراوح بين نهج المهندسين في تصميم المنشآت وصو ً
التقنيات المختبرية .باإلضافة الى كون جامعة كلية لندن تقع في قلب
العاصمة لندن ،يتيح للدارس فيها فرصة التمتع بهذه المدينة الباهرة”.
ايوان روبرتس ( )2009 – 2005من المملكة المتحدة:
مهندس ودكتور باحث في مستشفى مورفيلدز ( )Moorfieldsللعيون
وأحد أفراد الفريق الطبي المتجدد في هندسة الكيمياء الحيوية في جامعة
كلية لندن ( .)UCLيتركز بحثه في الخاليا الجذعية لعالج ضمور
القرنية المرتبط بتقدم السن.
يقول ايوان“ :هندسة الكيمياء الحيوية في جامعة كلية لندن( )UCLتتميز
ببيئة اجتماعية ودية مع وجود محاضرين و زمالء حريصين على تقديم
المشورة والمساعدة”.

www.ucl.ac.uk/biochemeng
“مجتمع جامعة كلية لندن يجري بحوث و تدريس
متميزين  ،ولكن الجامعة تلتزم بتطبيق هذا االمتياز
لحل مشاكل العالم الكبرى مما يجعلها جامعة لندن
العالمية”
البروفيسور مالكوم غرانت ،رئيس مجلس إدارة جامعة كلية لندن.
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