بيان بالبرامج التعليمية فى مرحلة الدراسات العليا
بكليات الجامعة

كلية التربية

* الماجستير والدكتوراه-:

 )2علم النفس التربوى والصحة النفسية .

)1أصول التربية

)4تكنولوجيا التعليم .

)3المناهج وطرق التدريس

كلية اآلداب
*الماجستير والدكتوراه -:
)1اللغة العربية وآدابها

)2اللغة اإلنجليزية وآدابها .

)3اللغة الفرنسية وآدابها

)4اللغة الشرقية وآدابها .

)5االجتما

)6الدراسات اليونانية والالتينية .

 )7الوثائق والمكتبات والمعلومات

)8التاريخ .

 )9الجغرافيا

 )10الفلسفة .

)11علم النفس

)12اآلثار المصرية القديمة .

)13اآلثار اإلسالمية

 )14اإلعالم.

كلية التربية النوعية
* الماجستير والدكتوراه -:
ــ تربية فنية

ــ اقتصاد منزلى .
ــ تربية موسيقية .
.

ــ إعداد معلم الحاسب اآللى

ــ إعالم تربوى .
.

ــ العلوم التربوية والنفسية

كلية التجارة

* الماجستير :
 )1المحاسبة .

 )2إدارة األعمال .

 )3اإلقتصاد .

 )4اإلحصاء .

 )5التأمين

 )6الماجستير المهنى فى إدارة األعمال .

* الدكتوراه -:
 )1المحاسبة .
 )3إدارة األعمال .

 )2اإلحصاء التطبيقي.
 )4اإلقتصاد .

 )5التأمين .

كلية الزراعة
*الماجستير والدكتوراه-:
 )1إنتاج األسماك .

 )2اإلنتاج الحيوانى .

 )3انتاج الدواجن .

)4علوم األراضى .

 )5اإلرشاد الزراعى .

 )6األلبان.

 )7اإلقتصاد الزراعى .

 )8أمراض النبات .

 )9الفاكهة .

 )10الحشرات اإلقتصادية .

 )11الحيوان الزراعى.

 )12الصناعات الغذائية .

 )13الكيمياء الزراعية .

 )14المبيدات .

 )15المحاصيل .

 )16الميكروبيولوجيا الزراعية .

 )17الهندسة الزراعية .

 )18النبات الزراعى .

 )19الوراثة .

 )20اإلجتما الريفى .

 )21الخضر .

 )22الزينة .

كلية العلوم
* الماجستير والدكتوراه-:
*الرياضيات :
 )1الرياضة البحتة  )2 .الرياضة التطبيقية  )3 .اإلحصاء والحاسبات العلمية
 )4.علوم الحاسب .
*الفيزياء :
 )1الفيزياء النظرية  )2 .الفيزياء التجريبية .
*الكيمياء :
 )1الكيمياء غير العضوية والفيزيائية والتحليلية  )2 .الكيمياء العضوية .
الكيمياء الحيوية .
*علم الحيوان .
*النبات والميكروبيولوجي-:
 )1فسيولوجيا النبات .
 )3علوم البيئة وتصنيف النبات.
*الجيولوجيا -:

 )2الميكروبيولوجيا .
 )4الوراثة وعلم الخلية .

)3

 )1الصخور الرسوبية والترسيب  )2.المعادن والصخور ورواسب الخامات )3.
الجيوفيزياء التطبيقية .
 )4الحفريات والطبقات  )5.جيولوجيا البترول والمياه .
 )2التخطيط البيئى
 )1مراقبة النوعية البيئية .
*العلوم البيئية -:

كلية الفنون التطبيقية
* الماجستير والدكتوراه -:
 )1الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون  )2.الطباعة والنشر والتغليف  )3 .اإلعالن
.
 )4التصميم الداخلى واآلثاث)5 .التصميم الصناعى  )6 .اآلثاث واإلنشاءات
المعدنية والحديدية .
 )7المنتجات المعدنية والحلى  )8 .الخذف  )9 .الزجاج  )10 .الزخرفة .
 )11النحت والتشكيل المعمارى والترميم  )12 .الغزل والنسيج والتريكو .
 )13طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز .

 )14المالبس الجاهزة .

كلية التربية الرياضية
* الماجستير والدكتوراه -:
 )1المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  )2 .التدريب الرياضى  )3 .اإلدارة
الرياضية .
 )4الترويح الرياضي  )5 .علوم الحركة الرياضية  )6 .علوم الصحة الرياضية
.
 )7علم النفس الرياضي .

