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هياكل البراهج هن حيث عذد الساعاث الوعتوذة :
أوالً :القيد لدرجة الماجستير

يدرس الطالب مقررات دراسية بعدد ساعات معتمدة اليقل عن  42ساعة معتمدة ( 24ساعة مقررات

اجبارية و 24ساعة مقررات اختيارية )
مرحمة تسجيل لدرجة الماجستير-:
يقوم الطالب باعداد رسالة تقيم عمى انيا  24ساعة معتمدة0
ثانيا  :القيد لدرجةالدكتوراه
يجتاز الطالب امتحان تحريرى (تأىيمى) فى خمس مواد تخصصية مرتبطة بمجال البحث الخاص بالدكتوراه
0ويكون عدد الساعات المعتمدة ليذه المقررات  21ساعة معتمدة (3ساعات معتمدة لكل مقرر) بحد اقصى
ثمانية عشرة شي ار من بداية القيد 0
مرحمة تسجيل لدرجةالدكتوراه
تحتسب عدد الساعات المعتمدة لرسالة الدكتوراه 30ساعة معتمدة 0

ثالثاً الدبمومات

عدد الساعات المعتمدة المطموبو لمتخرج لمرحمة الدبمومات
اسم الدبمومة

عدد الساعات االجبارية

دبمومة تحميل حوسبة االعمال االساسية

دبمومة تحميل حوسبة االعمال المتقدمة

دبمومة المعموماتية الحيوية االساسية

دبمومة المعموماتية الحيوية المتقدمة

دبمومة تكنولوجيا المعمومات واالعمال
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هياكل البراهج هن حيث الوقرراث الذراسيت

بشَبيذ انًبرستٍش
قسن علوم الحاسب
 oتخصص ػهىو انحبسب
 ػح 105-انزكبء االصطُبػً انًتقذو
 ػح 105-هُذست انبشيزٍبث انًتقذو
 ػح 105-خىاسصيٍبث انحبسب انزكٍت
 ػح 105-انحبسببث انًىصػت
قسن نظن هعلوهاث
 oتخصص َظى يؼهىيبث
َ ى 105-دػى انقشاس وانُظى انزكٍت
َ ىَ 105-ظى إداسة قىاػذ انبٍبَبث انًتقذيت
َ ى 105-هُذست انبشيزٍبث انًتقذيت
َ ىَ 105-ظى استشربع انًؼهىيبث انزكٍت
 oتخصص تقٍُت انًؼهىيبث انحٍىٌت
ًَ ح 105-اإلحصبء انحٍىي
ًَ ح 105-انحىسبت انتطىسٌت
ًَ ح 105-تحهٍم تسهسم انبٍىنىرٍتًَ :برد االحتًبنٍت
ًَ ح 105-يىاضٍغ يتقذيت فً انًؼهىيبتٍت انحٍىٌت انحبسىبٍت
قسن حساباث علويت
 oتخصص حسبببث ػهًٍت
 حغ 105-خىاسصيٍبث انتقشٌب
 حغ  105-يؼبنزت االشبساث االحصبئٍت
 حغ  105-تكُىنىرٍب انشبكبث
 حغ 105-انتكُىنىرٍب انحسببٍت نهشوبىتبث
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قسن نظن حاسباث
 oتخصص َظى حبسببث
َ ح 105-االتصبل انالسهكً
َ حَ 105-ظى انحبسببث انًذيزت اٍََت
َ ح 105-انتشفٍش وايٍ انشبكبث
َ ح 105-بُبء انحبسببث انًتقذيت انًتىاصٌت وانًىصػت
 عذد ساعاث الوقرراث االختياريت  21ساعت )  3ساعاث هعتوذة للوقرر)  .يختار الطالب هنالوقرراث التاليت حسب التخصص:
قسن علوم الحاسب
تخصص ػهىو انحبسب
 oػحَ 150-ظشٌت نغبث انبشيزت
 oػح 155-ايبٌ انحبسب
 oػح 155-سؤٌت انحبسب
 oػح 155-انخىاسصيٍبث انًتىاصٌت
 oػح 155-بُبء انًتشرًبث انًتقذيت
 oػح 151-انشسى ببنحبسب وانشسىيبث انًتحشكت انًتقذو
 oػح 155-انًؼبنزت انشقًٍت نهصىس وانتؼشف ػهى األًَبط انًتقذيت
 oػح 155-يؼبنزت انهغبث انطبٍؼٍت انًتقذيت
 oػح 155-هُذست يفبهٍى انهغت
 oػح 155-االَسبٌ االنً
 oػح 150-انشبكبث انؼصبٍت انًتقذو
 oػح 155-انُظى انخبٍشة انًتقذيت
 oػح 150-يىضىػبث يختبسة فً ػهىو انحبسب
قسن نظن هعلوهاث

Fax: (+202) 24646162
Website: http://cis.asu.edu.eg

Tel: (+202) 24857372
Email: vice_graduate@cis.asu.edu.eg

جامعت عني مشس

AIN SHAMS UNIVERSITY
Faculty of Computer
and Information Sciences

كليت احلاسباث واملعلوماث
كليت معتمدة

قسم الدراساث العليا

Accredited Faculty
Postgraduate Studies Department

تخصص َظى انًؼهىيبث
َ oى 511-تقٍُبث تؼذٌٍ انبٍبَبث فً يزبل األػًبل انتزبسٌت انزكٍت
َ oى 155-إداسة انًؼشفت
َ oىَ 155-ظى انًؼهىيبث اإلداسٌت انًتقذيت
َ oى 155-تصًٍى َظى انًؼهىيبث يتقذو
َ oىَ 151-ظى يؼهىيبث انىسبئظ انًتؼذدة
َ oى 155-استشربع انًؼهىيبث يتقذو
َ oىَ 155-ظى انًؼهىيبث انزغشافٍت وقبػذة انبٍبَبث انًكبٍَت
َ oى 155-ػهى انىرىد انهُذسً
َ oى 155-ضًبٌ رىدة َظى انًؼهىيبث وانبشيزت
َ oى  150-يىضىػبث يختبسة فً َظى انًؼهىيبث
تخصص تقنيت الوعلوهاث الحيويت
ًَ oح 511-انحىسبت ػبنٍت األداء نتكُىنىرٍب انًؼهىيبث انحٍىي
ًَ oح 155-أسبنٍب وأدواث انبشوتٍىيٍبث
ًَ oح 155-ػهى انىساحت اإلحصبئً
ًَ oح 155-انًُزرت وانًحبكبة انزضٌئٍت
ًَ oح 151-انخىاسصيٍبث انزٍٍُت فً انتحسٍٍ ،وانبحج ،وانتؼهى اَنً
ًَ oح 155-انزضٌئٍت ،انخهٍت وانبٍىنىرٍب انتطىسٌت
ًَ oح 155-تُقٍب انبٍبَبث انبٍىنىرٍت وانًُزرت
ًَ oح 155-اكتشبف وتطىٌش االدوٌت
ًَ oحَ 155-ظى قىاػذ انبٍبَبث انبٍىنىرٍت
ًَ oح 150-انتكُىنىرٍت انحٍىٌت انُبَىٌت
ًَ oح 155-دٌُبيٍكٍت DNA / RNA
ًَ oح  150-يىضىػبث يختبسة فً َظى انًؼهىيبث انحٍىٌت

قسن حساباث علويت
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تخصص انحسبببث انؼهًٍت
 oحغ 150-قىاػذ انبٍبَبث انؼهًٍت
 oحغ 155-انفٍضٌبء انحسببٍت
 oحغ 155-بحىث انؼًهٍبث انًتقذيت
 oحغ 155-تغٍش اإلشبساث انًكبٍَت
 oحغ 155-هٍبكم يتىاصٌت و ًَبرد بشيزت
 oحغ 151-انًُزرت انزضٌئٍت
 oحغ 155-انفٍضٌبء انحسببٍت انًتقذيت
 oحغ 155-تقٍُبث يتقذيت نهتحهٍم اإلحصبئً
 oحغ 155-انًُبرد انحسببٍت انًتقذيت نألَظًت انؼصبٍت
 oحغ 155-انًُبرد انحسببٍت نتحهٍم انصىس
 oحغ 520-انتقٍُبث انحسببٍت نتحسٍٍ االداء
 oحغ 521-طشق يتقذيت فً أسبنٍب انًحبكبة
 oحغَ 522-ذوة بحج فً انحسبببث انؼهًٍت
 oحغ  150-يىضىػبث يختبسة فً حسبببث ػهًٍت
قسن نظن حاسباث
تخصص َظى انحبسببث
َ oح 150-انحسبببث انشبكٍت وانسحببٍت
َ oح 155-تقٍُبث انشوبىتبث
َ oح 155-شبكبث االستشؼبس انالسهكٍت
َ oح 155-انحسبببث انًتحشكت وػبنٍت األداء
َ oح 155-االتصبالث انًؼتًذة ػهى األنٍبف انضىئٍت
َ oح 151-انتصىس انًشئً
َ oح 155-انشؤٌت ببنحبسب
َ oح 155-تصًٍى انُظى انشقًٍت انًتقذيت
َ oح 155-انُظى انًذيزت انًتقذيت
َ oح 155-انُظى انًتقذيت انًبٍُت ػهى انًؼبنزبث
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َ oح 150-انحسبببث انًبٍُت ػهى انًؼبنزبث انقببهت إلػبدة انتشكٍم
َ oحَ 155-ظى انتشغٍم اٍََت
َ oح  150-يىضىػبث يختبسة فً َظى انحبسببث
يقشساث دبهىو تكُىنىرٍب انًؼهىيبث واألػًبل
ػذد سبػبث انًقشساث االرببسٌت 51سبػت ( 5سبػبث يؼتًذة نهًقشس) انًقشساث انتبنٍت:


دتى 105-انبشيزت ببستخذاو نغبث حذٌخت



دتى 105-أسبسٍبث قىاػذ انبٍبَبث



دتى 105-شبكبث انحبسب



دتى 105-هُذست انبشيزٍبث



دتى 101-تطىٌش تطبٍقبث انشبكت انؼُكبىتٍت

ػذد سبػبث انًقشساث االختٍبسٌت  51سبػت ( 5سبػبث يؼتًذة نهًقشس)ٌ .ختبس انطبنب يٍ انًقشساث
انتبنٍت:


دتى 155-مقدمة في نظم الحاسب اآللي



دتى 155-تصميم البرمجيات وهياكل البيانات



دتى 155-البرمجة الشيئة



دتى 155-تقنيات البرمجة 1



دتى 151-تقنيات البرمجة 2



دتى 155-أنظمة التشغيل



دتى 155-تقنيات انشبكت انؼُكبىتٍت -األساسية



دتى 155-شبكة البرمجة وسائل االعالم



دتى 155-النشر على شبكة اإلنترنت



دتى 150-تطوير تطبيقات )1( Windows



دتى 155-تطوير تطبيقات )2( Windows



دتى 155-أساسيات SQL



دتى 155-تطوير قواعد البيانات مع أوراكل
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دتى 155-مقدمات لشبكات الكمبيوتر



دتى 151-تركيب وانشاء خادم



دتى 155-تقنيات الكمبيوتر األمن



دتى 155-المعلوماتية الحيوية



دتى 155-مهارات االتصال



دتى 150-مشروع
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