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  الباب الثاني: برامج الدراسات العليا

ادة  م
)11(  

كندرية  ة اإلس نح جامع دبلوماتتم ة  ال س كلي راح مجل ى اقت اء عل ة بن ة التالي درجات العلمي وال
  الهندسة: 

  فى: ىلعليا المهناوال: دبلوم الدراسات ا
  تنسيق المواقع

  تطبيقات الوسائط المتعددة في العمارة
   هندسة المواصالت
  الهندسة الصحية  

  صيانة وإصالح  بدن السفينه وآالت الدفع
  مكافحة التلوث وهندسة البيئة

 هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات       
  فى: ىثانيا: دبلوم الدراسات العليا التخصص

  سة المعمارية و التصميم الحضريالهند
  الهندسة االنشائية

  ادارة مشروعات التشييد
  منشآت الرى

  هندسة مصادر المياه
  هندسة المواصالت
  الهندسة الصحية  

  الهندسة الميكانيكية  
  هندسة التصنيع 

  تصميم السفن 
  هندسة ما وراء الشواطئ 

 هندسة القوى واآلالت الكهربية            
  زل هندسة الغ

  هندسة النسيج 
  محطات القوى النووية

  اإلشعاع والبيئة
                     الهندسة الكيمائية

  ثالثا: ماجستير الهندسة فى:
  المعمارية الهندسة 

  الهندسة االنشائية
  ادارة مشروعات التشييد

  هندسة الرى والهيدروليكا 
  هندسة المواصالت

  الهندسة الصحية
  ميكانيكيةالهندسة ال

  سة التصنيعهند
  الهندسة البحرية

  هندسة ما وراء الشواطئ          
  هندسة الغزل و النسيج

  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية - الهندسة الكهربية  (اتصاالت وااللكترونيات 
  الهندسة الكيميائية

  الرياضيات الهندسية
  الفيزياء الهندسية
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  فى: الهندسية رابعا: ماجستير العلوم
  عماريةالهندسة الم

  الهندسة االنشائية
  ادارة مشروعات التشييد

  هندسة الرى والهيدروليكا
  :  هندسة المواصالت

  تخطيط النقل وهندسة المرور) - الموانى والمنشآت البحرية  - المساحة  –السكك الحديدية  - الطرق (          
  الهندسة الصحية  

  ميكانيكيةالهندسة ال
  الهندسة الصناعية

  عهندسة التصني
  الهندسة البحرية وعمارة السفن
  هندسة ما وراء الشواطئ       

  هندسة الغزل و النسيج
  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية - الهندسة الكهربية    (اتصاالت وااللكترونيات 

  هندسة الحاسب و النظم
  الهندسة النووية واإلشعاعية
  )9/2/2010بتاريخ  278قم ر الوزارىقرار ال من(    العلوم والتكنولوجيا النووية

  الهندسة الكيميائية
  الرياضيات الهندسية

  الفيزياء الهندسية
  : دكتوراه الفلسفة فى:اخامس

  الهندسة المعمارية
  الهندسة االنشائية

  ادارة مشروعات التشييد
   هندسة الرى والهيدروليكا

  :  هندسة المواصالت
  تخطيط النقل وهندسة المرور) - لموانى والمنشآت البحرية ا - المساحة  –السكك الحديدية  - الطرق (          

  الهندسة الصحية
  ميكانيكيةالهندسة ال

  الهندسة الصناعية
  هندسة التصنيع

  الهندسة البحرية وعمارة السفن
  هندسة الغزل و النسيج

  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية - الهندسة الكهربية      (اتصاالت وااللكترونيات 
  اسب و النظمهندسة الح

  الهندسة النووية واإلشعاعية
  الهندسة الكيمائية

  الرياضيات الهندسية
  الفيزياء الهندسية


