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  توصيف برامج الدراسات العلياتوصيف برامج الدراسات العليا

  جامعة عين شمسجامعة عين شمس  --  بكلية الهندسةبكلية الهندسة

 توصيف الدرجات العلمية:

 دبلوم الهندسة:

بفلدددا ا ذتهدد هذهددلدذاس  الددرذعسددكذ ءدداذاسنيددفي ذاساله اددرذءدد ذافددفروذاسلالددسذءدد ذكفءددرذءدد   ذاسه  لددر ذ  سدد ذ

اسدق افوذ األلفسابذاسللالارذاسح يثرذانذخدل ذر الدرذاقد  اوذتقياقادرذت كد ذللدكذاسففهدبذاساله د ذ تد  ييفوذ

ذ.رلاللا

 الهندسية: ماجستيرالعلوم

ته هذهلدذاس  الرذعسكذت الارذاسق  اوذاسيحثارذ اسدينا ذاسللال ذ اسدقوي ذء ذاسي  ذ اسالفدف ذ اسالوودو ذاسدل ذ

اساقرذاسيحثارذسلنلار ذ  سد ذبفلددا ا ذاسدق ادفوذ األلدفسابذاسللالادرذاسح يثدرذادنذخدل ذذيادف دذاسقفسبذانذ اقا

ذ.ر الرذل رذانذاسالق  اوذاألكفريالارذاسالدق ارذ عج ايذبحثذأكفريال ذانذخل ذ لفسرذللالارذادنفالر

 دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية:

للكذاربدنف ذ اسدقوي  ذ ادنذمدإذعودفءرذاسف يد ذسلللدإذءد ذته هذهلدذاس  الرذعسكذت الارذاسين ذاسالسدقسذ اسق   ذ

اسي  ذ اسالفف ذ اسالووو ذاسل ذياددف دذاسقفسدبذ  سد ذبفتيدف ذاألادو ذاسللالادرذاسدق ادرذ اسيحثادرذاسالدا  درذ

تا  ددفذرقاقددفذ تلالاددرذاسقدد  اوذاسيحثاددرذاسددد ذتالددرذت الادهددفذءدد ذا رلددرذاسالفجسدددا ذلددنذ  يددرذعجدد ايذبحددثذ

رذللالارذادنفالرذيضافذج ي اذسلللإذء ذافف ذاسدا ص ذبفإلودفءرذعسدكذر الدرذلد رذأكفريال ذء ذاو  ذ لفس

ذ.انذاسالق  اوذاألكفريالارذاسالدا  ر

 ماجستير الهندسة:

ته هذهلدذاس  الرذعسكذاإلسالف ذبألفسابذ بطذهظ يفوذء ذاووو ذاسيحثذااذاسففهدبذاسدقياقد ذسهدفذادنذخدل ذ

ذه  ذ ت  ييفوذلاللارذ عل ارذاش   ذتقياق .ر الرذاق  اوذتقياقارذت ك ذللكذاسففهبذاسال
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 شروط االلتحاق بالدرجات العلمية:

 اسح ذاألرهكذسدق ي ذاسقفسبذاساللدحرذس  الرذاسالفجسدا ذء ذا رلرذاسينفسو يوسذهدوذتقد ي ذجاد .ذيفدو ذ

للكذتق ي ذاقيو ذبل ذر وسهإذللكذار ىذربلوافوذاس  الدفوذاسللادفذبفسقسدإذذقيو ذاسقلبذاسحفالان

ذ.أ ر

  يفبذللكذاسقفسبذأنذيفدف ذاادحفنذشهفر TOEFL ر جدرذذ555اس  س ذء ذاسلغرذاإلهفلا يرذبالل  ذ

ذ.يلفر ذهلاذارادحفنذانذاادحفهفوذاسلغرذاإلهفلا يرذاساللد هذبهفذر سافذللكذاألقسذأ ذاف

  اسدل ذذءد ذاسه  لدرذاجدادف ذاادحدفنذاسقيدو ذيفبذللكذاسقفسدبذاسالدقد  ذسلدسدفاسذس  جدرذافجسددا اسللو

 اسالادص.ذيح ردذاسقسإ

 هيكل برامج الدراسات العليا:

ذشه .ذ18 ذبحاثذرذت ي ذا  ذاس  الرذلنذلفلرذالدال  ذ24ي  سذاسقفسبذء ذهلدذاسال رلرذذ:ربلو ذاسه  لر

 ذبفرودفءرذإللد ارذ لدفسرذللالادرذلدفلرذالدالد  ذ24ي  سذاسقفسبذءد ذهدلدذاسال رلدرذذاسه  لار:ذافجسدا اسللو 

ذ.ل واوذ3بحاثذرذت ي ذا  ذاس  الرذلنذلفلرذالدال   ذذ18تلفر ذ

 ذبفروددفءرذإللدد ارذلددفلرذالدالدد  ذ12يدد  سذاسقفسددبذءدد ذهددلدذاسال رلدرذذركددو ادذاسيلسدديرذءدد ذاسللددو ذاسه  لدار:

ذل واو.ذ4لفلرذالدال   ذبحاثذرذت ي ذا  ذاس  الرذلنذذ30 لفسرذللالارذتلفر ذ

 البرامج الدراسية في الدراسات العليا:

 قسم الفيزيقا والرياضات الهندسية:

 ربلو ذاسيا يقفذاسه  لار .1

  يفوافوذاسه  لارربلو ذاس .2

 ربلو ذاسالانفهانفذاسه  لار .3

 ء ذاسيا يفيذاسه  لارذافجسدا ذاسللو  .4

 افجسدا ذاسللو ذء ذاس يفوافوذاسه  لار .5

 افجسدا ذاسللو ذء ذاسالانفهانفذاسه  لار .6

ذاسيا يفيذاسه  لارركدو ادذاسيلسيرذء ذ .7

ذركدو ادذاسيلسيرذء ذاس يفوافوذاسه  لار .8

 ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسالانفهانفذاسه  لار .9

 قسم الهندسة االنشائية:

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذاسه  لرذارهشفئار .1
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 افجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاهشفياو .2

ذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاهشفياو .3

 :روليكاالري والهيدقسم 

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذه  لرذاسالافدذ اسيائر .1

 اس  ذ اسها   سانفافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذ .2

ذاس  ذ اسها   سانفركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذ .3

 قسم األشغال العامة:

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذاسه  لرذاس حار .1

 اسيائارربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذاسه  لرذ .2

 اسالاليفوذاس ليرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذه  لرذ .3

 ه  لرذاسالافدذ اس  هذسل  فلرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .4

 ه  لرذاسق قذ اسال   ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .5

 اسالسفررذاسه  لارربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .6

  هظإذاسالللوافوذاأل وارذ ائطذاس قالاراساربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .7

  األقالف ذاس  فلارربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذاسالسفررذاسفاوريسارذ .8

 ه  لرذاسسن ذاسح ي يرذربلو ذاس  الفوذاسللافذء  .9

 تاقاطذاس قسذ اسال   افجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذ .10

 افجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاسالسفرر .11

 اسه  لرذاس حارذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا ص .12

 اسه  لرذاسيائارذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا ص .13

 ه  لرذاسق قذ اسال   ذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا ص .14

 اسسن ذاسح ي يرذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسال هارذتا ص .15

 تاقاطذاس قسذ اسال   ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذ .16

 ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاسالسفرر .17

 ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاسه  لرذاس حار .18

 ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاسه  لرذاسيائار .19

  صذه  لرذاسق قذ اسال   ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا .20

 ركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسال هارذتا صذاسسن ذاسح ي ير .21

 قسم الهندسة المعمارية:

 اسدف يخذ اس ظ يفوذ اس ق ذاساللالف  تا صذذاساللالف يرافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذ .1
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 اس  الفوذاسيائارذ تن وسوجافذاسي فيافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاساللالف يرذتا صذ .2

 اإللنفنذ ر الفوذاسلال انافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاساللالف يرذتا صذ .3

 ت الارذ عرا  ذاسالش  لفوافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاساللالف يرذتا صذ .4

ذاساللالف يرركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذ .5

 :التخطيط العمرانيقسم 

 ر اسيائ ذاسداقاطذاسلال اهافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاساللالف يرذتا صذ .1

 اسد الاإذاسحض ىذ ت سارذاسالواقاافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاساللالف يرذتا صذ .2

 ر اسيائ ذاسداقاطذاسلال اهذتا صذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاساللالف ير .3

 ر اسيائ ذاسداقاطذاسلال اهذتا صذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاساللالف ير .4

 :هندسة القوى واألالت الكهربيةقسم 

 اسللافذءكذال اوذاسققاذ اسوقفيرربلو ذاس  الفوذ .1

 ءكذهظإذاسقوىذاسنه بارربلو ذاس  الفوذاسللافذ .2

 ءكذاسدحنإذءكذاآلروذاسنه بارذربلو ذاس  الفوذاسللاف .3

 ءكذاسقفقرذاسالدف ر ذربلو ذاس  الفوذاسللاف .4

 ه  لرذاسقوىذ األروذاسنه بارتا صذذاسنه بارافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذ .5

ذه  لرذاسقوىذ األروذاسنه بارتا صذاسنه بارذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذ .6

 :هندسة اإللكترونيات واإلتصاالتقسم 

 اإلسند  هافوذ اإلت فروه  لرذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسنه بارذتا صذ .1

 اإلسند  هافوذ اإلت فروه  لرذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسنه بارذتا صذ .2

 :الحاسبات والنظمهندسة قسم 

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذهظإذاسدحنإذبفسحفليفو .1

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذاسدحنإذءكذاس ظإذاس  فلار .2

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذه  لرذاسحفليفو .3

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذه  لرذاسي افافو .4

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذشينفوذاسحفليفو .5

 اسحفليفوذ اس ظإه  لرذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسنه بارذتا صذ .6

 اسحفليفوذ اس ظإه  لرذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسنه بارذتا صذ .7

 :التصميم وهندسة األنتاجقسم 

 اسد الاإذاسالانفهانكربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذ .1
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 تشغاسذاساللفرنربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذ .2

 ه  لرذاسالوارذ اسد  ااربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذ .3

 تشناسذاساللفرنربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذ .4

 افكا فوذاسدشغاسذاسل ريرربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذ .5

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذاسه  لرذاس  فلار .6

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذءكذويطذاسفور  .7

 اسد الاإذ ه  لرذاألهدفجتا صذذاسالانفهانارافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذ .8

 اسد الاإذ ه  لرذاألهدفجتا صذاسالانفهانارذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذ .9

 تقوي ذاسال دجذ اربدنف ذء ذربلو ذاس  الفوذاسللاف .10

 تقوي ذاسال دجذ اربدنف ذاسه  لرذء ذافجسدا  .11

 ربلو ذعرا  ذاسلاللافوذاس  فلار .12

 اس  فلارء ذعرا  ذاس ظإذ اسلاللافوذذافجسدا ذاسه  لر .13

 :هندسة القوى الميكانيكيةقسم 

 ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذاح كفوذاررد اقذاس اخل  .1

 تناافذاسهوايذ اسدهويرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .2

 اسقفقفوذاسف ي  ذ اسالدف ر ربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .3

 األء انذاس  فلارربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .4

 اسضخذه  لرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .5

 تناافذاسهوايذ اسدهويرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .6

 تناافذاسهوايذ اسدهويرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .7

 ه  لرذاسقوىذاسالانفهانارافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسالانفهانارذتا صذ .8

 ه  لرذاسقوىذاسالانفهانارركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسالانفهانارذتا صذ .9

 السيارات:هندسة قسم 

 عرا  ذاسدشغاسذ اس افهرربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .1

 اسساف اوه  لرذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسالانفهانارذتا صذ .2

 اسساف اوه  لرذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسالانفهانارذتا صذ .3

 :هندسة الميكاترونياتقسم 

 ت الاإذاسالل اوذاسالانفت  هارربلو ذاس  الفوذاسللافذء ذ .1

 اسالانفت  هافوه  لرذافجسدا ذاسللو ذء ذاسه  لرذاسالانفهانارذتا صذ .2

 اسالانفت  هافوه  لرذركدو ادذاسيلسيرذء ذاسه  لرذاسالانفهانارذتا صذ .3
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 :بالمسارالبينى الدراسات العليا

 افجسدا ه  لرذاسقفقرذاسف ي  ذ ذاسالدف ر  .1

 افجسدا ذاسال نذاسالدنفءئرذاسالوا ر .2

ذاوقاذاس  الفوذاسللاف

https://eng.asu.edu.eg/education/PGذ

https://eng.asu.edu.eg/education/PG
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