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دليل 

الطالب الوافد

للبرامج الدراسية 

فى جامعة عين شمس
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شيرويت األحمدى. د.أ

مدير ادارة الوافدين و األساتذة 

الزائرين

شهيرة سمير ذكى. د.أ

ة المدير التنفيذى لقطاع  العالقات الدولي

و التعاون األكاديمى
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فى جامعة عين شمس

" نحن واحد" 



حقائق و أرقام عن جامعة عين شمس

لمحة عن جامعة عين شمس 1

انضم لمجتمع طالب جامعة عين شمس و استمتع بالتجربة الفريدة 

للعيش فى القاهرة

ادرس فى جامعة عين شمس و عش فى 

القاهرة 2

اعرف أكثر عن جامعة عين شمس و مرافقها و خدماتها 

المتعددة المتاحة لطالبها

لماذا جامعة عين شمس ؟ 3

اعرف أكثر عما توفره جامعة عين شمس لطالبها

برامج جامعة عين شمس 4

5
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المدخل الرئيسى لقصر الزعفران
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رسـالة ترحـيــب رئـيس الجـامعة

7

مانيةثوتضمالعظيمة،القاهرةمدينةفىتقعهىومصرفىتؤسسجامعةثالثشمسعينجامعة

فيهمبماطالب200,000منأكثرتستضيفكما.معاهد3وكلية16منوتتكون،جامعيةأحرام

.دولة45منأكثرمنوافدطالب6000

حياة؛النواحيجميعفيالتميزإلىوالطالبالتدريسهيئةأعضاءيسعىشمس،عينجامعةفي

بصفةدتُجدالجامعةفمرافق.نقدمماأفضلمناالستفادةفيالحقالطالبلجميعأننؤمنفنحن

تقديمدفبهالتدريسهيئةأعضاءتدريبويتمالمعايير،أحدثلتطابقالبرامجتُحدثكمادورية

فاعلياتالمختلففيعالميًاالتنافسعلىالطالبيُشجعذلك،إلىباإلضافة.لديهمماأفضل

يتماكموإبداعاتهم،اختراعاتهمرعايةخاللمنالواقعأرضعلىوأبحاثهمدراستهممنواالستفادة

.الجامعةبعدللحياةفعالبشكلاالستعدادأجلمندعمهم

وزيارةلالدليهذالقراءةأدعوكملذا،.متميزونوالطالبتقليديغيرالتعليمشمس،عينجامعةفي

يفكمتعرإلىهذاالدراسةدليليهدفحيث"؟شمسعينجامعةلماذا"بأنفسكمترواحتىموقعنا

الحياةكذلكوالعلياوالدراساتالبكالوريوس/الليسانسمرحلتيفيالبرامجمنالكبيرةبالمجموعة

.الساحرةالقاهرةومدينةشمسعينجامعةفيالطالبية

.الفريدةالتجربةهذهلخوضبكمللترحيبنتطلع

المتينيمحمود

شمسعينجامعةرئيس
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اإلدارة

محمود شوقى المتينى. د.أ

رئيس الجامعة

نظمي عبد الحميد. د.أ

نائب رئيس الجامعة  لشئون المجتمع 

وتنمية  البيئة

عبد الفتاح سعود.د.أ

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

والطالب

ناصر سنجاب. د.أ

نائب رئيس الجامعة لشئون 

الدراسات العليا و البحوث
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لمحة عن جامعة عين شمس

فى أفريقيا  8# مصنفة رقم 

حسب تصنيف الجامعات فى 

مركز دراسات العلوم و 

التكنولوجيا فى جامعة ليدن

200برنامجان مصنفان من أفضل 

برنامج على مستوى العالم

400برامج مصنفة من أفضل 9

برنامج على مستوى العالم حسب 

تصنيف كيو إس العالمى للجامعات 

2020

شراكة مع العديد من 

المؤسسات

جامعة20شراكة مع أكثر من  ألف طالب بما فيهم 200أكثر من 

طالب وافد من أكثر 6000أكثر من 

دولة45من 

درجة 190أكثر من 

بكالوريوس و / ليسانس 

درجة 600أكثر من 

دراسات عليا

نجوم فى تصنيف كيو إس 4حاصلة على 

2018العالمى 
فى ( 200-150)حاصلة على المركز 

ةالتصنيف الذهبى لمؤسسة التايمز البريطاني

9
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ادرس فى جامعة عين شمس

و عش فى القاهرة
مدينة التنوع و التاريخ و المستقبل
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ادرس فى جامعة عين 
شمس و عش فى 

القاهرة

فور وصولك، تبدأ رحلتك 

و ستشهد آالف . فى مصر ستجد ما ينشده قلبك
السنين من الحضارة جنبا إلى جنب مع الحياة 

.ر بهماعصرية و تشالع

12

12
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ثقافة

بال حدود

يمكنك االستمتاع ليس  فقط 
ثار الفرعونية و لكن أيضا باآل

باآلثار القبطية و اإلسالمية

13



يوجد مراكز تسوق و كذلك متاجر محلية

التسوق

14
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يمكنك االستمتاع فى القاهرة بأكثر من أسلوب

يمكنك زيارة األوبرا فى القاهرة و المسارح و 
.دور السينما و االستمتاع بنهر النيل

القاهرة-دار األوبرا المصرية 

15
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لماذا جامعة عين شمس؟

تاريخ جامعة عين شمس

، وكانت ثالث مؤسسة تعليم عالي "جامعة إبراهيم باشا"وكانت تسمى في األصل بـ. 1950أُسست جامعة عين شمس في عام 
الذي أطلق عليه هذا االسم ألن المنطقة المحيطة –قصر الزعفرانة –حيث تم انشائها في موقع قصر ملكي سابق . تنشأ فى مصر

ثم تغير بعد ذلك إلى اسمها " جامعة هليوبوليس"، تغير اسم الجامعة إلى 1954وفي عام . به كانت تشتهر بنبات الزعفران
.وهي أقدم جامعة في التاريخ" أون"أو " هليوبوليس"وهو االسم العربي ل" جامعة عين شمس"الحالي 

كلية وعدة مؤسسات 16واليوم، تضم الجامعة ثمانية أحرام جامعية منفصلة تقع جميعها في منطقة القاهرة الكبرى، وتتكون من 
.بحثية

.ويوجد في حرم الجامعة مرافق معيشة للطالب وكذلك مرافق رياضية وترفيهية

وتشجع جامعة عين شمس الطالب على الحصول على فرص للتعلم بالخارج ولديها عدد من الشراكات األكاديمية مع مؤسسات 
.عالمية

ومن ضمن مشاهير خريجي جامعة عين شمس رئيسا الوزراء عبد العزيز محمد حجازي وشريف إسماعيل، والعالم الشهير 
.فاروق الباز وكذلك الفيلسوف األمريكي تشارلز باتروورث

18

حرم جامعة عين شمس
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الحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

أحرام فى جامعة عين شمس8فى قلب القاهرة ستجد 

19

(أ)الحرم الجامعى 

(ب)حرم الجامعة 

الطبكلية 
دقيقة سيرا على األقدام من الحرم الجامعي الرئيسى17

دقائق بالسيارة من الحرم الجامعي الرئيسى5

كلية الهندسة
دقيقة سيرا على األقدام من الحرم الجامعي 24

الرئيسى

دقائق بالسيارة من الحرم الجامعي الرئيسى6

كلية البنات
دقيقة سيرا على األقدام من الحرم الجامعي الرئيسى33

دقائق بالسيارة من الحرم الجامعي الرئيسى9

كلية الزراعة
دقيقة سيرا على األقدام من الحرم الجامعي الرئيسى88

دقيقة بالسيارة من الحرم الجامعي الرئيسى22

كلية التربية
دقيقة سيرا على األقدام من الحرم الجامعي الرئيسى32

دقائق بالسيارة من الحرم الجامعي الرئيسى7

كلية التربية النوعية
دقيقة سيرا على األقدام من الحرم الجامعي الرئيسى17

دقائق بالسيارة من الحرم الجامعي الرئيسى5

خليفة المأمون

هليوبوليس

عباسية

شبرا الخيمة

منشية البكرى



الشراكة الدولية مع جامعة عين شمس

20
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شركاء الصناعة

21



الترفيه و المرافق فى 
جامعة عين شمس

22

لتحفيزززززز ( I-HUP) مركززززز االبتكزززززار 
االبتكار وريادة األعمال

كىار يساعد الطالب والخريجين علىى االبت
رة وتطوير مهاراتهم لتشمل مجموعىة كبيى

.من التخصصات

مركز التوظيف

ي الطالب باألدوات الالزمة للمسار المهنىيمد
والتوظيف

22
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المرافق الرياضية

قد يمتلك البعض موهبة أكبر منك ،"
ل لكن ال يوجد مبرر ألي شخص أن يعم

ديريك جيتر" بجد أكثر منك

المدن الجامعية
تستضيف جامعة عين شمس منظومة مدن 

جامعية ضخمة تضم جميع المنشآت 
نفسية المخصصة لتقديم الرعاية الصحية و ال

للطالب

23



“Keeping your body 
healthy is an expression of 
gratitude to the whole 
cosmos- the trees, the 
clouds, everything.” – Thich 
Nhat Hanh

ASU Specialized Hospital

مكتبات

ي يوجىىىد مكتبىىىات مختلفىىىة فىىىي كىىىل كليىىىة فىىى
عين شمسجامعة

المرافق الصحية

ة تمتلىىك جامعىىة عىىين شىىمس أكثىىر مىىن ثالثىى
.حيةمستشفيات طبية تقدم الخدمات  الص

24

ى الترفيه و المرافق ف
جامعة عين شمس 

24
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25

الطالب الوافدين الذين  يمثلون جامعة عين شمس فى
المسابقات  الرياضية

األنشطة و الفعاليات الدولية

ةزيارة إلى أهرامات الجيز
.
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Why ASU

كلية الهندسة–إحتفال التخرج لطالب السنوات النهائية 
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برامج جامعة عين شمس
تعرف على  قائمتنا الطويلة من برامج الدراسة المتنوعة

28
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كلية الطب

(سنتين امتياز+ سنوات دراسة 5)سنوات 7

برامج الدراسات العليا

بكالوريوس الطب

برامج البكالوريوس

30

(برنامج الوحدات الموسعة)بكالوريوس الطب 

ج
البــــــرامــــــ

برنامج لمدة عام واحد  ( : أحد التخصصات التالية)الدبلومة المهنية  

الدبلوم المهني في مكافحة العدوى -1

الدبلوم المهني للجودة التطبيقية في الرعاية الصحية-2

الدبلوم المهني في اإلحصاء الطبي -3

الدبلوم المهني لممارسة الطب النفسي -4

الدبلوم المهني في مكافحة العدوى بالمستشفيات -5

الدبلوم المهني في الصحة اإلنجابية-6

الدبلوم المهني في اإلنعاش -7

الدبلوم المهني في طب األسرة-8



برامج الدراسات العليا

برنامج لمدة عامين(التخصصات التاليةأحد )

درجة الدبلوم فى علم األدوية-1

درجة الدبلوم فى الطفيليات-2

درجة الدبلوم فى الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة-3

درجة الدبلوم فى الطب الشرعى و السموم-4

درجة الدبلوم فى السموم اإلكلينيكية-5

درجة الدبلوم فى الكيمياء الطبية الشرعية و السموم -6

درجة الدباوم فى طب المجتمع و الصحة العامة-7

درجة الدبلوم فى طب المهن و البيئة-8

درجة الدبلوم فى عالم الوبائيات-9

درجة الدبلوم فى جودة الرعاية الصحية-10

درجة الدبلوم فى األمراض الباطنة العامة-11

درجة الدبلوم فى طب المخ و األعصاب و الطب النفسى-12

درجة الدبلوم فى األمراض الصدرية-13

درجة الدبلوم فى طب المناطق الحارة-14

درجة الدبلوم فى األمراض المعدية و الحميات-15

ذكورةدرجة الدبلوم فى األمراض الجلدية و التناسلية و أمراض ال-16

درجة الدبلوم فى طب األطفال-17

كلينيكيةدرجة الدبلوم الباثولوجيا اإل-18

درجة الدبلوم فى طب صحة المسنين و علوم األعمار-19

درجة الدبلوم فى األشعة التشخيصية-20

درجة الدبلوم في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل-21

درجة الدبلوم في الجراحة العامة-22

درجة الدبلوم في طب األذن وجراحة األنف والحنجرة -23

درجة الدبلوم في طب وجراحة العين -24

درجة الدبلوم في التوليد وأمراض النساء-25

درجة الدبلوم في التخدير -26

درجة الدبلوم في طب األسرة-27

31



32

(:أحد التخصصات التالية)الماجستير 

كلية الطب

برامج الدراسات العليا

درجة الماجستير في علم الوبائيات -13

درجة الماجستير في األمراض الباطنة العامة -14

درجة الماجستير في أمراض الجهاز الهضمي و الكبد -15

درجة الماجستير في أمراض الكلى -16

درجة الماجستير في الغدد الصماء و األيض-17

درجة الماجستير في أمراض الدم اإلكلينيكية -18

درجة الماجستير في المناعة االكلينيكية والحساسية -19

درجة الماجستير في أمراض القلب واألوعية الدموية -20

درجة الماجستير في األمراض الصدرية-21

درجة الماجستير في طب المناطق الحارة -22

ورةدرجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذك-23

درجة الماجستير في طب األطفال-24

درجة الماجستير في التشريح و األجنة-1

درجة الماجستير في الفسيولوجيا الطبية -2

درجة الماجستير في علم األنسجة والخاليا -3

يا الجزيئية درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوج-4

درجة الماجستير في الباثولوجيا -5

درجة الماجستير في علم األدوية-6

درجة الماجستير في الطفيليات-7

درجة الماجستير في الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة-8

درجة الماجستير في الطب الشرعي والسموم -9

درجة الماجستير في السموم اإلكلينيكية -10

درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة -11

درجة الماجستير في طب المهن و البيئة -12

32
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درجة الماجستير في الوراثة الطبية اإلكلينيكية -25

درجة الماجستير في الباثولوجيا االكلينيكية -26

درجة الماجستير في طب وصحة المسنين وعلوم االعمار -27

درجة الماجستير في األشعة التشخيصية -28

درجة الماجستير في عالج األورام والطب النووي -29

لدرجة الماجستير في الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهي-30

درجة الماجستير في الجراحة العامة -31

درجة الماجستير في جراحة القلب والصدر-32

درجة الماجستير في جراحة المسالك البولية -33

درجة الماجستير في جراحة العظام -34

درجة الماجستير في جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري-35

كيندرجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق والوجه والف-36

درجة الماجستير في طب األذن وجراحة األنف والحنجرة-37

درجة الماجستير في أمراض التخاطب -38

درجة الماجستير أمراض السمع -39

درجة الماجستير في طب وجراحة العين -40

درجة الماجستير في التوليد وأمراض النساء -41

درجة الماجستير في التخدير -42

درجة الماجستير في الرعاية المركزة العامة -43

درجة الماجستير في عالج األلم -44

درجة الماجستير في طب األسرة -45

درجة الماجستير في مكافحة العدوى -46

درجة الماجستير في طب المخ واألعصاب والطب النفسي-47

درجة الماجستير في األمراض المعدية والحميات -48

درجة الماجستير في جودة الرعاية الصحية -49

ماجستير التغذية اإلكلينيكية-50

(:أحد التخصصات التالية)الماجستير 

برامج الدراسات العليا
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درجة الدكتوراه في األمراض الروماتيزمية-1

درجة الدكتوراه في طب المخ واألعصاب -2

درجة الدكتوراه في الطب النفسي-3

درجة الدكتوراه في أمراض الدم المعملية -4

درجة الدكتوراه في جراحة األطفال-5

درجة الدكتوراه في جراحة األوعية الدموية -6

(:باإلضافة إلى ما يلي44-1أحد التخصصات السابقة )درجات الدكتوراه . 

كلية الطب

34

درجة الدبلومه في التعليم الطبي

(برامج جديدة تقدم العام الحالي)

(  أشهر6برنامج مدته )شهادة في المناهج الطبية •

(أشهر6برنامج مدته )شهادة في التدريس والتعلم في الدراسات الطبية •

(برنامج مدته سنة واحدة)الدبلوم المهني في التربية في الدراسات الطبية •

(برنامج مدته سنتان)دبلوم تعليم المهن الصحية •

(برنامج مدته سنتان)ماجستير في تعليم المهن الصحية •
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كلية الطب
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كلية الصيدلة

(تدريب1+ 5)سنوات 6برنامج 

دبلوم العلوم الصيدلية في العقاقير-8

(التخصصية)شهادة دبلوم الدراسات العليا 

دبلوم العلوم الصيدلية في الميكروبيولوجيا والمناعة-1

دبلوم العلوم الصيدلية في التكنولوجيا الحيوية-2

دبلوم العلوم الصيدلية في التحليل الكيميائي الحيوي و البيولوجي-3

دبلوم العلوم الصيدلية في التقنية الصيدلية و ضمان الجودة-4

دبلوم العلوم الصيدلية في الصيدلة اإلكلينيكية-5

دبلوم العلوم الصيدلية في صيدلة المستشفيات-6

كلينيكيدبلوم العلوم الصيدلية في علم األدوية التجريبي واال-7

دبلوم العلوم الصيدلية في مراقبة و توكيد جودة األدوية-9

دبلوم العلوم الصيدلية في الكيمياء العضوية الصيدلية-10

دبلوم العلوم الصيدلية في الكيمياء الصيدلية -11

برامج الدراسات العليا 

(PharmD-فارم دي)درجة بكالوريوس الصيدلة 

(صيدله اكلينيكيةPharmD) (-فارم دي)درجه بكالوريوس الصيدلة 

برامج  البكالوريوس

36
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57٣57زيارة كلية الصيدلة لمستشفى

كلية الصيدلة–احتفال الطالب بمشروع التخرج 
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ةدرجة الماجستير المهني في اإلدارة الصيدلي

(صصفي مجال التخ) درجة الماجستير في العلوم الصيدلية 

(المهنية ) درجة دكتور الصيدلة 

درجة دكتوراه فى الفلسفة في العلوم الصيدلية 

(أحد التخصصات السابقة)

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص الميكروبيولوجيا والمناعة-1

يا الجزئية ماجستير العلوم الصيدلية تخصص الكيمياء الحيوية والبيولوج-2

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص التكنولوجيا الصيدلية-3

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص الصيدلة اإلكلينيكية-4

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص األدوية والسموم-5

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص العقاقير-6

ية الصيدليةماجستير العلوم الصيدلية تخصص الكيمياء التحليل-7

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص الكيمياء الصيدلية-8

ماجستير العلوم الصيدلية تخصص الكيمياء العضوية الصيدلية-9

كلية الصيدلة

برامج الدراسات العليا 

38
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معمل كلية الصيدلة
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(تدريب1+ 5)سنوات 6برنامج •

كلية طب األسنان

بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان

(برنامج الساعات المعتمدة)بكالوريوس طب األسنان السريري 

برامج البكالوريوس

40

ج
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برامج الدراسات العليا

:بلوم طب األسنان العالي في علوم األسنان في د

االستعاضات السنيه المثبتة-6

عالج جذور األسنان-7

طب أسنان األطفال-8

الصحة العامة للفم و األسنان و طب أسنان-9
المجتمع

العالج التحفظي-10

باإلضافة إلي ١٠-1في علوم األسنان في أحد التخصصات المذكورة أعاله ماجستير
:األتى

تقويم األسنان -1

أمراض الفم والوجه والفكين -2

بيولوجيا الفم-3

سنانالمواد الحيوية فى طب األ-4

جراحة الفم والوجه والفكين-1

أشعة الفم والوجه والفكين-2

طب الفم والتشخيص-3

كيناالستعاضة الصناعية للفم والوجه والف-4

عالج اللثة-5



42

كلية طب األسنان

برامج الدراسات العليا

األسنان تقويم-1

األسنان زراعة-2

طب األسنان التجميلي-3

:باإلضافة إلى 10-1التخصصات السابقة دكتوراه في األسنان في
تقويم األسنان -1

:الفلسفة في علوم األسنان األساسية دكتوراه فى

باثولوجيا الفم والوجه والفكين -1

بيولوجيا الفم -2

األسنان المواد الحيوية في طب-3

ماجستير إكلينيكي في علوم األسنان

: باإلضافة إلى 10-1أحد التخصصات المذكورة أعاله في

42
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برنامج البكالوريوس في علوم التمريض -1

كلية التمريض

برامج البكالوريوس

(روفاتبرنامج خاص بمص)برنامج البكالوريوس الثاني المكثف في علوم التمريض -2

44
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كلية التمريض

برامج الدراسات العليا

الدبلومات المهنية

:دبلوم الدراسات المهنية فى أحد التخصصات التالية 

الدبلوم المهني فى إدارة المستشفيات-1

الدبلوم المهني في إدارة الجودة-2

الدبلوم المهني فى التحكم فى العدوى-3

الدبلوم المهني فى التعليم االكلينيكى-4

:درجات الماجستير فى احد التخصصات التالية 

درجة الماجستيرفى تمريض األطفال -5
حديثي الوالدة

درجة الماجستيرفي التمريض -6
النفسي والصحة النفسية

درجة الماجستيرفي تمريض صحة -7
المجتمع والبيئة

درجة الماجستير فى إدارة التمريض-8

درجة الماجستيرفي التمريض الباطني -1
الجراحي

درجة الماجستير فى تمريض الحاالت-2
الحرجة

لتوليددرجة الماجستيرفي تمريض النساء وا-3

درجة الماجستيرفي تمريض األطفال-4

دبلوم الدراسات العليا

عليميةدبلوم الدراسات العليا فى إدارة المنشآت الصحية والت

46

(8-1)درجة الدكتوراه فى احد التخصصات السابقة  

درجة الماجستيرفى تمريض صحة األسرة-9
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كلية العلوم

برامج  البكالوريوس

برنامج الكيمياء التطبيقية-8

برنامج الرياضيات-1

برنامج الرياضيات البحتة واإلحصاء الرياضي-2

برنامج الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب-3

برنامج اإلحصاء الرياضي وعلوم الحاسب-4

برنامج الفيزياء-5

علوم الحاسب/ برنامج الفيزياء -6

برنامج الكيمياء-7

برنامج فيزياء حيوية-9

برنامج الميكروبيولوجي-10

برنامج علم النبات-11

برنامج علم الحيوان-12

برنامج علم الحشرات-13

برنامج الكيمياء الحيوية-14

الكيمياء/ برنامج علم النبات -15

الكيمياء/ برنامج الميكروبيولوجي -16

الكيمياء/ برنامج علم الحيوان -17

الكيمياء/ برنامج علم الحشرات -18

الكيمياء/ برنامج الكيمياء الحيوية -19

برنامج جيولوجيا-20

كيمياء/ برنامج جيولوجيا -21

برنامج الجيوفيزياء-22

سنوات دراسة–4بكالوريوس العلوم 
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(برامج جديدة)برنامج المواد وعلوم النانو -30

الجيوفيزياء/ برنامج الجيولوجيا -23

الكيمياء/ برنامج الفيزياء-24

برنامج الحشرات الطبية-25

برنامج علوم الحاسب-26

برنامج اإلحصاء الرياضي-27

(برامج جديدة)برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية -28

(برامج جديدة)برنامج جيوفيزياء البترول -29

(برامج جديدة)برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية -31

برامج  البكالوريوس

سنوات دراسة4بكالوريوس العلوم 
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:دبلومات

برامج الدراسات العليا

دبلوم الفيزياء اإلشعاعية-1

دبلوم القياسات الضوئية-2

دبلوم فيزياء الجوامد وااللكترونيات-3

دبلوم الطاقة الشمسية-4

دبلوم أشعة الليزر واستخداماتها-5

دبلوم الفيزياء الحيوية-6

دبلوم فيزياء الغالف الجوي وعلم المناخ-7

دبلوم الكيمياء التطبيقية-8

دبلوم الكيمياء التحليلية-9

دبلوم كيمياء التغذية-10

دبلوم البيولوجيا الجزيئية-11

يةدبلوم التحاليل الكيميائية الحيو-12

دبلوم الحشرات التطبيقي-13

دبلوم الحشرات الطبية-14

تهادبلوم الحاسبات العلمية وتطبيقا-15

دبلوم اإلحصاء التطبيقي-16

دبلوم رياضيات علوم البيئة-17

دبلوم حاسب تأهيلي عام-18

دبلوم عام في اإلحصاء الحيوي-19

دبلوم جيولوجيا البترول-20

دبلوم جيولوجيا التعدين-21

دبلوم جيولوجيا االثار-22

دبلوم جيولوجيا االثار البيئية-23

دبلوم الجيوفيزياء التطبيقية-24

دبلوم علوم الزالزل-25

دبلوم التقنيات البيولوجية في علم الحيوان-26

دبلوم الحيوان االقتصادي-27

دبلوم التصنيف والفلورة-28

دبلوم فسيولوجيا النبات التطبيقي-29

50

كلية العلوم
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برامج الدراسات العليا  

الكيمياء الحيوية-8

الرياضة البحتة-1

الرياضة التطبيقية-2

اإلحصاء الرياضي-3

علوم الحاسبات-4

الفيزياء-5

الفيزياء الحيوية-6

الكيمياء-7

علم النبات-9

الميكروبيولوجي-10

علم الحيوان-11

علم الحشرات-12

الجيولوجيا-13

الجيوفيزياء-14

:الماجستير ودكتوراه الفلسفة في  العلوم في التخصصات االتية

51
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*زراعة عضوية-8

وقاية النبات-1

إنتاج نباتي-2

إنتاج حيواني-3

اقتصاد زراعي-4

علوم أغذية-5

أراضي ومياه-6

تكنولوجيا حيوية-7

*بيوتكنولوجي-9

*إدارة الجودة-10

برامج باللغة اإلنجليزية* 

كلية الزراعة

سنوات4برنامج بكالوريوس الهندسة الزراعية 

4ه برنامج مدت(: أحد التخصصات التالية)بكالوريوس العلوم الزراعية في 
سنوات

برامج البكالوريوس

ج
البــــــرامــــــ

52



البساتين -8

الهندسة الزراعية -1

قسم األراضي-2

االقتصاد الزراعى -3

االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي-4

إنتاج حيواني -5

إنتاج دواجن -6

أمراض النبات -7

علوم أغذية -9

الكيمياء الحيوية -10

المحاصيل -11

الميكروبيولوجيا الزراعية -12

النبات الزراعى -13

وقاية النبات -14

الوراثة -15

ماجستير في العلوم الزراعية

(أحد التخصصات التالية)

برامج الدراسات العليا

دكتوراه فى الفلسفة

(في أحد التخصصات الخمسة عشر السابقة)

5353• برامج بالعربي 53
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كلية الهندسة
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أعلىرسوم برامج متعددة التخصص و الشهادات المزدوجة ذات *

بكالوريوس هندسة ميكانيكية في

سنوات5برنامج ( إحدى البرامج التالية)

برامج البكالوريوس

هندسة التصميم و االنتاج. 1

هندسة السيارات. 2

ميكاترونكس. 3

(*جامعة كالوسال)هندسة المواد . 4

(*جامعة ايست لندن)هندسة اإلنتاج .5

(*جامعة ايست لندن)ميكاترونكس و السيارات . 6

الهندسة المعمارية .1

( *جامعة مديتارانيا)عمارة تنسيق المواقع . 2

(جامعة ايست لندن)العمارة والعمران البيئي . 3

اإلسكان و التطوير الحضري. 4

بكالوريوس هندسة معمارية في

سنوات5برنامج ( إحدى البرامج التالية)

ج
البــــــرامــــــ
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هندسة القوى واآلالت الكهربية. 1

هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية. 2

ندسة الحاسبات والنظمه. 3

(*جامعة ايست لندن)هندسة االتصاالت الكهربية . 4

(*جامعة ايست لندن)هندسة الطاقة والطاقة المتجددة . 5

(*جامعة ايست لندن)هندسة الحاسبات و النظم . 6

الهندسة االنشائية. 1

هندسة الري و الهيدروليكا. 2

هندسة األشغال العامة. 3

*هندسة البنية التحتية . 4

(*جامعة ايست لندن)هندسة البناء . 4

أعلىرسوم برامج متعددة التخصص و الشهادات المزدوجة ذات *

بكالوريوس هندسة الكهرباء في

سنوات5برنامج ( إحدى البرامج التالية)

برامج البكالوريوس

بكالوريوس هندسة مدني في

سنوات5برنامج ( إحدى البرامج التالية)
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كلية الهندسة

56

:دبلومه في

ماجستير

(في أي من التخصصات السابقة)

الدكتوراه

(من التخصصات السابقةأيفي )

برامج الدراسات العليا

الهندسة المدنية. 1

الهندسة المعمارية. 2

الهندسة الكهربائية. 3

الهندسة الميكانيكية. 4
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كلية الهندسة–مبنى عمارة 
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برامج البكالوريوس

كلية الحاسبات والمعلومات 

(:أحد البرامج التالية)بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في 

الحسابات العلمية1.

علوم الحاسب2.

نظم الحاسبات3.

نظم المعلومات4.

( *جامعة شرق لندن)المعلوماتية الحيوية 5.

( *جامعة شرق لندن)هندسة البرمجيات 6.

( *جامعة شرق لندن)الذكاء االصطناعي 7.

( *جامعة شرق لندن)الوسائط الرقمية المتعددة 8.

( *جامعة شرق لندن)األمن السيبرانى 9.

(ديدةبرامج ج)شهادات مزدوجة بتخصصات بينية مع جامعة إيست لندن  برسوم أعلى * 

ج
البــــــرامــــــ
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دةبرنامج مدته سنة واح(: أحد التخصصات التالية): دبلوم متخصص في 

المعلوماتية الحيوية األساسية. 1

المعلوماتية الحيوية المتقدمة. 2

دبلوم دبلومه تحليل حوسبة األعمال األساسية. 3

دبلوم تحليل حوسبة األعمال المتقدمة. 4

تطوير تطبيقات األلعاب. 5

دبلوم الحوسبة المتنقلة األساسية وتطوير التطبيقات. 6

دبلوم الحوسبة المتنقلة المتقدمة و تطوير التطبيقات . 7

برامج الدراسات العليا

نبرنامج مدته سنتا(: التخصصات التالية)الدبلوم المهني في 

(DITE)تكنولوجيا المعلومات وريادة األعمال . 1
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برامج الدراسات العليا

:(التاليةالتخصصاتأحد)فيوالمعلوماتالحاسبعلومماجستير

الحاسبعلوم.1

المعلوماتنظم.2

الحاسباتنظم.3

العلميةالحسابات.4

الحيويةالمعلوماتية.5

البرمجياتهندسة.6

الفلسفةفيدكتوراه

(السابقةالستةالتخصصاتأحدفي)

27

كلية الحاسبات والمعلومات

60
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*العلوم البيولوجية -1

*العلوم الجيولوجية -2

*الكيمياء -3

( *أساسي)العلوم -4

( *عام)الرياضيات -5

( *أساسي)الرياضيات -6

الفيزياء-7

كلية التربية 

سنوات4برنامج -بكالوريوس تربية 

بكالوريوس العلوم والتربية في

سنوات4برنامج مدته (: أحد التخصصات التالية)

البكالوريوس و الليسانسبرامج

.الدراسة باللغة العربية باستثناء برامج محددة

.رسوم أعلى. البرامج متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية* 

ج
البــــــرامــــــ
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الجغرافيا-5

اللغة األلمانية-4

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية-1

اللغة اإلنجليزية-2

اللغة الفرنسية-3

ليسانس اآلداب والتربية في

سنوات4برنامج مدته (: أحد التخصصات التالية)

سنوات4برنامج -بكالوريوس تربية 

ربية برامج البكالوريوس و الليسانس فى اآلداب و الت

.رسوم أعلى. البرامج متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية* 

(تربية الخاصة)اللغة اإلنجليزية -9

التاريخ-6

علم النفس-7

(تربية الخاصة)اللغة العربية والدراسات اإلسالمية -8

(تربية الخاصة)علم نفس -10

63
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ة كلية التربي

المناهج وطرق التدريس-4

دبلوم في 

أي من التخصصات المذكورة أعاله أو أحد )

(:التخصصات التالية

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي-1

أصول التربية-2

التربية المقارنة واإلدارة التربوية-3

علم النفس التربوي-5

التربية الخاصة-6

:برامج الدراسات العليا

.ماجستير التربية في جميع التخصصات المذكورة أعاله

.دكتوراه فلسفة التربية في جميع التخصصات المذكورة أعاله

.محددةبرامجباستثناءالعربيةباللغةالدراسه

بالعربيةباللغةالدراسة
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كلية التربية–الساحات الخضراء  
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الدبلوم العام في التربية الخاصة

كلية تربية نوعية

برامج الدراسات العليا

برامج البكالوريوس 

التربية الموسيقية تخصصات

سنوات4( الدراسة باللغة العربية)درجة البكالوريوس 

التربية الفنية تخصصات

االقتصاد المنزلي تخصصات 

تكنولوجيا التعليم تخصصات 

إعالم تربوي تخصصات 

العلوم التربوية والنفسية والتربية الخاصة 

الدراسة باللغة العربية

ج
البــــــرامــــــ

:دبلومة او ماجستير او دكتوراه الفلسفة فى التخصصات االتية

التربية الموسيقية تخصصات

بيانو ، أوركسترالي ، صولفيج وإيقاع وارتجال  ، نظريات وتأليف ، غناء عالمي ، موسيقي عربية ، مناهج 

.طرق تدريس التربية  الموسيقية

التربية الفنية تخصصات

التصوير ، التصميم ، النحت ، الخزف ، األشغال الفنية ، أشغال الخشب ، أشغال المعادن ، طباعة 

المنسوجات ، نسيج ، مناهج وطرق تدريس التربية الفنية ، تاريخ الفن والتذوق ، تحليل فنون األطفال 

.والبالغين

االقتصاد المنزلي تخصصات

.تغذية وعلوم أطعمة ، مالبس ونسيج ، إدارة منزل ، مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي

تكنولوجيا التعليم تخصصات

.حاسب آلي ، اخصائي تكنولوجيا التعليم ، مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم

إعالم تربوي تخصصات

.صحافة وإذاعة وتلفزيون ، فنون مسرحية ، مناهج وطرق تدريس اإلعالم التربوي

العلوم التربوية والنفسية والتربية الخاصة 

مسار  الموهوبين ، مسار االعاقة البصرية ، مسار األعاقة السمعية ، مسار األعاقة : مسارات

. العقلية ، مسار صعوبات التعلم
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كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية 

البكالوريوس و الليسانسبرامج 

(  زيةباللغة االنجلي)بكالوريوس في العلوم 

الرياضيات -1

الفيزياء -2

الفيزياء والرياضيات البحتة-3

الفيزياء والحاسب اآللي -4

الفيزياء والكيمياء-5

الفيزياء الحيوية-6

الكيمياء -7

الكيمياء والنبات-8

الميكروبيولوجيا والكيمياء -9

الكيمياء والحيوان-10

(باللغة العربية )الليسانس في اآلداب 

اللغة العربية وآدابها -1

اللغة االنجليزية وآدابها-2

اللغة الفرنسية آدابها -3

التاريخ-4

الجغرافيا -5

الفلسفة -6

االجتماع-7

ور االجتماع  انثروبولوجيا و فلكل-8

(اإلعالم)االجتماع -9

علم النفس-10

علم الحيوان -11

ذية الكيمياء الحيوية والتغ-12

الرياضيات والعلوم -13
(*برنامج جديد مميز) اإلكتوارية 

يقية العلوم البيولوجية التطب-14
(*برنامج جديد مميز )

الدراسه باللغة العربية

سنوات4برنامج لمدة 
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البكالوريوس و الليسانسبرامج

البكالوريوس في العلوم والتربية 

الرياضيات-1

الفيزياء-2

الكيمياء-3

ي أساسي  بيولوج)العلوم البيولوجية والجيولوجيا -4
(جيولوجيا فرعى-

االقتصاد المنزلي -5

تكنولوجيا التعليم والمعلومات -6

تربية الطفل -7

رنامج ب)النظم التكنولوجية التعليمية -8
(**جديد مميز

ية الليسانس في اآلداب والترب

اللغة العربية وآدابها -1

اللغة االنجليزية وآدابها-2

اللغة الفرنسية وآدابها -3

التاريخ-4

الجغرافيا-5

(  اجتماع فرعى/فلسفة أساسي )الفلسفة واالجتماع  -6

(رعى فلسفة ف/ اجتماع أساسىي)الفلسفة واالجتماع -7

علم النفس -8

ساسي الليسانس في اآلداب والتربية  للتعليم األ

بكالوريوس اقتصاد منزلي

(:المالبس والمنسوجات)

البكالوريوس في العلوم والتربية 

(باللغة االنجليزية ) 

الرياضيات-1

العلوم-2

اللغة العربية-1

اللغة االنجليزية-2

الدراسات االجتماعية-3

*الرياضيات-1

*الفيزياء -2

*الكيمياء-3

*الجيولوجيا-البيولوجي-4

الدراسة باللغة االنجليزية بمصروفات* 

وفاتالدراسة باللغة العربية واالنجليزية بمصر** 

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية 
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.كل التخصصات الموضحة سابقا درجة الماجستير في

.قا التخصصات الموضحة سابدرجة الدكتوراه في الفلسفة فى 

.كل التخصصات الموضحة سابقا درجة الدبلوم في

برامج الدراسات العليا

ة بلغات الدراسة باللغة العربية باستثناء بعض البرامج المتاح
أخرى 
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كلية التجارة

(تخصص المحاسبة) بكالوريوس في التجارة 

(تخصص إدارة األعمال)بكالوريوس في التجارة 

(تخصص المحاسبة والتمويل)بكالوريوس في التجارة 

(تخصص المحاسبة والمراجعة)بكالوريوس في التجارة 

(تخصص التمويل)بكالوريوس في التجارة 

(تخصص التسويق)بكالوريوس في التجارة 

(.تخصص االقتصاد)بكالوريوس في التجارة 

(تخصص بحوث العمليات)بكالوريوس في التجارة 

البكالوريوسبرامج

   Ocean Country Collegeمتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية باستثناء برنامج 
OCC  سنوات4برامج الدراسة . متوفر باللغة اإلنجليزية فقط

:الشهادات التالية تتبع نظام الساعات المعتمدة

70

ج
البــــــرامــــــ

جامعزة ، ودرجىة البكىالوريوس مىن Ocean Country Collegeدرجىة الزمالىة فىي كليىة 

.Kean University، ودرجة البكالوريوس من جامعة كينعين شمس



:برامج الدراسات العليا

متوفر باللغة العربية. دبلوم في التخصصات أعاله

نجليزيةمتوفر باللغتين العربية واإل. ماجستير في التخصصات المذكورة أعاله

ة واإلنجليزيةمتوفر باللغتين العربي. دكتوراه في الفلسفة في التخصصات أعاله

زيةمتوفر باللغتين العربية واإلنجلي. الماجستير المهني في إدارة األعمال

متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية. دكتوراه مهنية في إدارة األعمال

متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية. ماجستير مهني في المحاسبة

متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية* 
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(في إحدى فروع القانون اإلحدى عشر) دبلومه  

كلية الحقوق

(شعبة اللغة العربية ) ليسانس في القانون 

(شعبة اللغة اإلنجليزية ) ليسانس في القانون 

امعة ليون بإتفاقيه مع ج–( شعبة اللغة الفرنسية ) ليسانس في القانون 

:  برامج  الليسانس 

: (باللغة العربية ) برامج الدراسات العليا 

(  في إحدى فروع القانون التسعة ) دكتوراه في القانون 

(تين مدة الدراسة عامان تتضمن دبلومتين مختلف) ماجستير في القانون 

ةالدراسة باللغة العربي

ج
البــــــرامــــــ
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مدخل قصر الزعفران
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كلية اآلداب
P

r
o

g
r

a
m

s
:برامج الليسانس 

(اسالمي –مصري –يوناني ) ثار اآل. *8

اللغة االنجليزية وآدابها . *1

اللغة الفرنسية وآدابها. *2

دابهاآاللغة العربية و. *3

(التركي –االوردو –الفارسي )اللغات الشرقية وآدابها . *4

اللغة العبرية وآدابها. *5

المكتبات والمعلومات. *6

الحضارة األوروبية القديمة. *7

الدراسات الفلسفية. *9

الدراسات الجغرافية. *10

الدراسة باللغة العربية باستثناء برامج محددة

يتبع نظام الساعات المعتمدة* 

رسوم أعلى** 

الدراما والنقد المسرحي. *11

التاريخ. *12

علم النفس. *13

علم االجتماع. *14

(فرنسي –انجليزي -عربى ) اإلرشاد السياحي . **15

اإلعالم واالتصال. 16

ليسانس اآلداب في

(:أحد التخصصات التالية)

ج
البــــــرامــــــ
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مدخل قصر الزعفران
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كلية اآلداب

برامج الدراسات العليا 

(:أحد التخصصات التالية): الدبلومات المهنية في 

دبلوم العالقات الصناعية. 1

دبلوم علم اإلجرام. 2

دبلومات المنظمات غير الحكومية والعمل التطوعي. 3

دبلوم التنمية االجتماعية. 4

تخصص علم النفس اإلكلينيكي

تخصص علم النفس العسكري

تخصص علم النفس الصناعي

 النفس الجنائيتخصص علم

تخصص ذوي االحتياجات الخاصة

يمةشعبة اآلثار والحضارة المصرية القد

شعبة اآلثار االسالمية

شعبة اآلثار اإلغريقية والرومانية

 (شعبة صحافة)دبلوم علوم اإلتصال

 (شعبة إذاعة)دبلوم علوم اإلتصال

 (نشعبة العالقات العامة واإلعال) دبلوم علوم اإلتصال

(:أحد التخصصات التالية): الدبلومات المتخصصة في 
دبلوم اللغة اليونانية الحديثة. 1

دبلوم نظم المعلومات الجغرافية. 2

:دبلوم الخدمة النفسية تخصص . 3

: دبلوم اآلثار في الشعب التالي . 4

دبلوم اإلرشاد السياحي. 5

دبلوم المكتبات والمعلومات. 6

:دبلوم علوم اإلتصال واإلعالم في الشعب التالية . 7

امج محددةالدراسة باللغة العربية باستثناء بر* 
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:برامج الماجستير والدكتوراه للتخصصات التالية 

اللغة االنجليزية وآدابها . 1

اللغة الفرنسية وآدابها. 2

اللغة العربية وآدابها. 3

(التركي –االوردو –الفارسي )اللغات الشرقية وآدابها . 4

دابهاآاللغة العبرية و. 5

المكتبات والمعلومات. 6

الحضارة األوروبية القديمة. 7

(اسالمى –مصري –يوناني ) ثار اآل. 8

الدراسات الفلسفية. 9

الدراسات الجغرافية. 10

الدراما والنقد المسرحي. 11

التاريخ. 12

علم النفس. 13

علم االجتماع. 14

(فرنسي –انجليزي -عربى) السياحي اإلرشاد . 15

تصالعالم واالاإل. 16

دكتوراه في الفلسفة

(أحد التخصصات السابقة)

برامج الدراسات العليا 

(:أحد التخصصات التالية): الدبلومات المتخصصة في 

.دبلوم الدراما والنقد المسرحي. 8

.دبلوم النقد السينيمائي. 9
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لسنكلية األ

برامج الليسانس

(ةساعات معتمد)ترجمة -ليسانس في  اللغة الروسية -8

ليسانس في اللغة العربية-1

ن بهاليسانس في اللغة العربية لغير الناطقي-2

(تمدةساعات مع)ترجمة -نجليزية االليسانس في اللغة -3

(مدةساعات معت)ترجمة -فرنسية الليسانس في اللغة -4

ليسانس في  اللغة اإليطالية-5

ليسانس في اللغة اإلسبانية-6

ليسانس في اللغة األلمانية-7

ليسانس في  اللغة  التشيكية-9

(دةساعات معتم)ترجمة -ليسانس في اللغة الصينية -10

رسوم أعلى. البرامج التي تتبع نظام الساعات المعتمدة

(ليةاللغة السواحي)ليسانس في اللغات اإلفريقية -11

(بريةاللغة الع)ليسانس في اللغات السامية -12

(.يةاللغة الفارس)ليسانس في اللغات اإلسالمية الشرقية -13

(.كيةاللغة التر)ليسانس في اللغات اإلسالمية الشرقية -14

ليسانس في اللغة اليابانية-15

ليسانس في اللغة الكورية-16

ليسانس في اللغة البرتغالية-17

سنوات4برنامج بكالوريوس اآلداب

P
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m
s
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برامج الدراسات العليا

(:أحد التخصصات التالية)دبلوم في 

األدب. 1

اللغويات. 2

الترجمة. 3

اللغويات الحاسوبية. 4

اللغة العربية لغير الناطقين بها. 5

برامج الماجستير

(:أحد التخصصات السابقة أو أحد التخصصات التالية)

برامج الدكتوراه

(:أحد التخصصات التالية)

شمس درجة الماجستير الدولية في اللغة والثقافة اإلسبانية من جامعة عين. 1
ساالمانكابالتعاون مع جامعة 

في مجال اليبزيغدرجة الماجستير من جامعة عين شمس  وجامعة . 2
الترجمة المتخصصة بين اللغة العربية واأللمانية

األدب. 1

اللغويات. 2

اللغة العربية لغير الناطقين بها. 5

الترجمة. 3

اللغويات الحاسوبية. 4
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درجة دكتوراه الفلسفة في احد التخصصات السابقة

:التخصصات االتيةىحدإدرجة الماجستير في 

(:أحد التخصصات التالية)

عاقات دراسات الطفولة صحة الطفل واإل. 1

الدراسات النفسية لألطفال. 2

ةالدراسات النفسية لألطفال ذوي االحتياجات الخاص. 3

دراسات اإلعالم وثقافة األطفال. 4

صةدراسات اإلعالم وثقافة األطفال ذوي االحتياجات الخا. 5

لةكلية الدراسات العليا للطفو

برنامج مدته سنة واحدةدرجة دبلوم العالج الوظيفي 

برامج الدراسات العليا 

.درجات الدراسات الطبية باللغة اإلنجليزية* 

80
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كلية الدراسات العليا للطفولة–حتفال الطالب بيوم التخرج امراسم 



82

معهد الدراسات والبحوث البيئية

:درجة الدبلوم في علوم البيئة في إحدى التخصصات االتية1.

درجة الماجستير في علوم البيئة في إحدى التخصصات البينية بالمعهد. 2

.أحد التخصصات السابقة

نية درجة دكتوراه الفلسفة في علوم البيئة في إحدى التخصصات البي. 3
بالمعهد

أحد التخصصات المذكورة أعاله

P
r

o
g

r
a

m
s

العلوم اإلنسانية البيئية. 1

العلوم األساسية البيئية. 2

بيئيةالعلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية ال. 3

العلوم الطبية البيئية. 4

عالم البيئيالعلوم التربوية واإل. 5

العلوم الزراعية البيئية. 6

العلوم الهندسية البيئية. 7

الدراسة باللغة االعربية

برامج الدراسات العليا

الدراسات والبحوث-معهد البيئة -1

82
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:درجة الماجستير في احد التخصصات االتية

معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في المناطق القاحلة

تكنولوجيا الزراعة الجافة والملحية-1

تكنولوجيا الزراعة المحمية في المناطق القاحلة-2

التكنولوجيا الحيوية وسالمة الغذاء في المناطق القاحلة-3

هندسة النظم الحيوية في المناطق القاحلة-4

الثروة الحيوانية والداجنة في المناطق القاحلة-5

الدراسة باللغة العربية

(الدراسة باللغة العربية)برامج الدراسات العليا 

درجة دكتوراه في الفلسفة في احد التخصصات السابقة

ظمعهد الدراسات العليا لنقوش البردي وفنون الحف

معهد نقوش البردي وفنون الحفظ-3

برامج الدراسات العليا

83
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معهد الدراسات العليا و البحوث للزراعة في•

األراضى القاحلة

عبد الفتاح ابو المجد/ د
abdohamam@gmail.com

:لإلتصال

ساتذة الزائرينادارة الوافدين و األ

✉ ismo@asu.edu.eg

، القاهرة11566–العباسية 

http://asu.edu.eg/
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