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ال تقل مدة الدراسة عن فصلين دراسيين وال تزيد عن ستة فصول فى حالة استمرار طــرح الــدبلوم 
  للتسجيل. 

صدر القرار الوزارى بتعديل الداخليى للكلية باضافة دبلــوم الدراســات العليــا فــى تخصــص نظــم   -
  الحاسبات (برنامج جديد بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة) 

 درجة املاجستري

 �−�,��ط����د�א�ط��+��د����א��������:

ادلــه مــ( نقــا'، أن ��ــ�ن حاصــًال علــى ال �ــال�ر��س ب�قــ�ی� عــام ج�ــ� علــى األقــل أو مــا �ع - 1
و�7ــ�ز ل73لــ6 ال>ل8ــة ب;ــاء علــى ت�صــ8ة م7لــ6 الق5ــ4 ال23ــ�1 ق0ــ�ل ق�ــ� ال.الــ- ل�رجــة 
ال3اج���5 إذا Bان حاصًال على A�ال�ر��س حاس ات ومعل�مات  أوه;�سة حاس ات ب�قــ�ی� 
عام أقل م( ج�� اذا Bان حاصال على دبل�مات ال�راسات العل8ا م( أح� Bل8ــات الEاســ ات 

أو ال>ل8ات اله;�س8ة وال3ع��ف بها م( ال73ل6 األعلــى لل7امعــات ب�قــ�ی� عــام وال3عل�مات  
 .1I2ج�� على األقل فى نف6 ال� 

 اج���� هى
  -: م�ة ال�راسة ل��ل درجة ال

  ــ� مــع م�اعــاةOــ�ل دراســ8ة علــى األكIــ�ة فQخ الق�ــ� وع�أرSعة ف�Iل دراس8ة على األقــل مــ( تــار
أقIـــى فIـــل�( دراســـ��( ب;ـــاء علـــى Vلـــ- الQ3ـــ�ف حـــاالت وقـــف الق�ـــ� و�7ـــ�ز مـــ� الق�ـــ� EAـــ� 

  وم�افقة م7ل6 الق45 ول7;ة ال�راسات العل8ا وم7ل6 ال>ل8ة. 
 �:����د����א�������وط�א����,� �

ی�صـــى م7لـــ6 ال>ل8ـــة ب;ـــاء علـــى ت�صـــ8ة م7لـــ6 الق5ـــ4 ال23ـــ�1 ول7;ـــة ال�راســـات العل8ـــا  -
اســ�8فاء ال.الــ-  للQــ�و' وال �Eث م;ح درجة ال3اج���5فى الEاس ات و ال3عل�مات فــى حالــة 

    -ال�ال8ة :
 * م�ور أرSعة ف�Iل دراس8ة على األقل م( ب�ء الق��. 

  ) على األقل.  +D* ن7اح ال.ال- فى ال3ق�رات ال�راس8ة و��3Sس] تق�ی� (
  * ق�0ل ال�سالة م( ل7;ة الE�4 و ال3;اقQة و ال��ص8ه 3A;ح ال�رجة .
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  انشاء درجة املاجستري فى نظم احلاسبات .  -
صدر القرار الوزارى بتعديل الالئحة الداخلية للكلية باضافة برنامج املاجستري فىتكنوجليا   -

  .ول الشبكات و احملم
  مسمى برنامج املاجستري فىتكنوجليا الشبكات و احملمول تعديل وصدر القرار الوزارى ب -

  .تكنولوجيا الشبكات السحابية برنامج مسمى اىل 
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 درجة الدكتوراه 

 �−�,��ط����د�א�ط��+��د����א�د��و�א6:

الEاســ ات وال3عل�مــات أو ال3اج5ــ��� فــى ال �ــال�ر��س و ن ��ــ�ن حاصــال علــى درجــة أ -1
ه;�ســة الEاســ ات أو مــا �عادله3ـــا مــ( جامعــة أو Bل8ــة مع�3ـــ�ة مــ( ال73لــ6 األعلـــى 

�ة وذل^ Aع� م�افقة الق45 ال�3ق�م له ال.ال-. لل�I37امعات ال  
 .(TOEFL)أن یل�_م ال.ال- ب�ق��4 شهادة ن�78ة ام�Eان اللغة اإلن7ل�_�ة   -2

 :د����−�د��א� �

م�ة الق�� لل�IEل على درجة الــ���Bراه هــى ســ�ة فIــ�ل دراســ8ة علــى األقــل وال �7ــ�ز أن 
�ة فIــ�ل دراســ8ة ول73لــ6 ال>ل8ــة الEــe فــى ی قى ال.ال- مق��ًا لهdه ال�رجة أكOــ� مــ( عQــ 

ال3ــــ� لف�ــــ�ات ال ت�7ــــاوز أرSعــــة فIــــ�ل دراســــ8ة أخــــ�f وذلــــ^ ب;ــــاء علــــى Vلــــ- الQ3ــــ�ف 
  ال�h53ل وم�افقة م7ل6 الق45 ال1�23.  

 �:6د����א�د��و�א���وط�א����,� �

ی�صــى م7لــ6 ال>ل8ــة ب;ــاء علــى ت�صــ8ة م7لــ6 الق5ــ4 ال23ــ�1 ول7;ــة ال�راســات  -
درجــة الــ���Bراه فــى الEاســ ات و ال3عل�مــات فــى حالــة اســ�8فاء العل8ا وال Eــ�ث مــ;ح  

   -ال.ال- لل�Qو' ال�ال8ة :

 * م�ور س�ة ف�Iل دراس8ة على األقل م( ب�ء الق��.  

علــى األقـــل وم�iـــ3;ًا  (C)* ن7ــاح ال.الـــ- فــى ال3قـــ�رات ال�راســـ8ة و��3Sســ] تقـــ�ی� 
  درجات ام�Eان تأه�لى د��Bراه.  

 لE�4 و ال3;اقQة و ال��ص8ه 3A;ح ال�رجة .* ق�0ل ال�سالة م( ل7;ة ا
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