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" أن "�ـــ�ن حاصـــًال علـــى درجـــة 	�ـــال�ر��س العلـــ�م مـــ� إحـــ�� �ل�ـــات العلـــ�م 	ال�امعـــات 
ال'0ــــ*�ة أو مــــا "عادلهــــا مــــ� أ� معهــــ� عل'ــــى آخــــ* مع+ــــ*ف 	ــــه مــــ� ال'�لــــ& األعلــــى 

م�لــ& الق:ــ< ال'3ــ+= وال ت2:ــ9 هــ8ه  لل�امعــات وذلــ5 فــى ال+003ــات ال+ــى "2ــ�دها
  ) .26ال:اعات ض'� ال:اعات ال'�8�رة فى ال'ادة (

 : م�ة ال�راسة-   

    -ل��ل أ� م� دبل�مات ال�راسات العلا :    

 (عام أكاد"'ى ی+ف*غ خاللها الIال9 ل�راس+ه الFG*�ة والع'ل�ة وال+�ر��Eة).      

   اعات ال�ع���ة�ات ال�راســات العل�ــا 0ة أل� مــ� دبل�مــ ال'03ن�ام ال�راسة ه� ن�ام ال
 ساعة. 24ال "قل ع�  

 ثانيًا: درجة املاجستري 
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أن "��ن حاصًال على درجة ال�Sال�ر��س فى العلــ�م ب+قــ�ی* عــام جRــ� علــى األقــل مــ�  -1
أ� معهــ� آخــ*  إح�� �ل�ات العل�م 	ال�امعات ال'0*�ة أو أ� درجــة معادلــة لهــا مــ�

ــادة  ــل فــــى مــ ــ� علــــى االقــ ــات و تقــــ�ی* جRــ ــه مــــ� ال'�لــــ& األعلــــى لل�امعــ مع+ــــ*ف 	ــ
  ال+03= .

"�ـــ�ز ل'�لـــ& الVل�ـــة بGـــاء علـــى ت�صـــ�ة م�لـــ& الق:ـــ< ال'3ـــ+= قEـــ�ل قRـــ� الIالـــ9  -2
  �Rم ب+ق�ی* عام أقل م� ج�س العل�ر��ال�	إذا �ان حاصًال على  *R+:ل�رجة ال'اج 

مــة ال�راســات العل�ــا فــى ذات ال+03ــ= مــ� أحــ�� �ل�ــات 	Yــ*X اج+�ــاز الIالــ9 ل�بل�    
 العل�م ال'ع+*ف بها م� ال'�ل& االعلى لل�امعات.  

"�ــ�ز ل'�لــ& الVل�ــة بGــاء علــى ت�صــ�ة م�لــ& الق:ــ< ال'3ــ+= قEــ�ل الIــالب غRــ*  -3
ال'�R�*0 ال2اصل�R على درجة ال�Sال�ر��س فى العل�م م� أ� �ل�ــة أو معهــ� عل'ــى 

علــى لل�امعــات ب+قــ�ی* مقEــ�ل 	Yــ*X ح0ــ�له علــى تقــ�ی* مع+ــ*ف 	ــه مــ� ال'�لــ& األ
جRـــ� فـــى مـــادة ال+03ـــ= و احـــ�� دبل�مـــات ال�راســـات العل�ـــا فـــى م�ـــال ال+03ـــ= 

. �Rب+ق�ی* ج 

-  
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1-   .�Rالد"ة م� تار�خ القRة مGهى س *R+:ح درجة ال'اجG'ال�2 األدنى ل  
د"ــة مــ� تــار�خ ال+:ــ�Rل ال2ــ� األق0ــى ل'ــGح درجــة ال'اج:ــ+R* هــ� خ'ــ& ســG�ات مRال -2

مــع م*اعــاة حــاالت وقــف القRــ� و��ــ�ز مــ� القRــ� 	2ــ� أق0ــى ســGة مRالد"ــة بGــاء علــى 
bلــ9 ال'Yــ*ف ال*ئ�:ــى وم�افقــة م�لــ& الق:ــ< ال'3ــ+= و ل�Gــة ال�راســات العل�ــا   و 

 م�ل& الVل�ة .

'ه�R"ة مع عــ�م مــ*ور "X*+Y ل+:�Rل رسالة ال'اج:+R*ال�Gاح فى ج'�ع م�اد ال:Gة ال+  -3
 450اكd* م� خ'& سG�ات على اج+�ازها �'ا "X*+Y اج+�از ام+2ان ال+��فــل 	'عهــ� 

 درجة على األقل .

"قــ�م الIالــ9 فــى ال'اج:ــ+R* 	ع'ــل حلقــة دراســ�ة (ســ�'Gار) قEــل ال+:ــ�Rل و�ــ8ل5 قEــل  -4
  ال+ق�م لل*سالة بdالثة أشه* على األقل.  

 (.Ph.D)سفة فى العلوم دكتوراه الفلثالثًا: درجة الدكتوراه  

 ط����د�
 �−א�:د��و
א��د
���א�ط�������

 ) م� الالئ2ة  3الY*وX العامه ال�ارده فى ال'ادة ( -

أن "�ــ�ن حاصــًال علــى درجــة ال'اج:ــ+R* فــى العلــ�م فــى نفــ& ال+03ــ= مــ� إحــ��  -
كل�ــات العلــ�م 	ال�امعــات ال'0ــ*�ة أو أ� درجــة  معادلــة لهــا مــ� معهــ� عل'ــى آخــ* 

 ال'�ل& األعلى لل�امعات.  مع+*ف 	ه م�  

و��ــ�ز إعفــاء الIالــ9 مــ�  (TOIEFL)"�+ــاز الIالــ9 ام+2انــًا فــى اللغــة اإلن�ل�gRــة  -
 ه8ا االم+2ان إذا ق�م ما "ف�R ن�احه خالل األرjع سG�ات ل+ار�خ ق�Rه.  

 :�	א
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1-  .�Rم� الق �R+الدیRم �R+Gس �راه ه�ل على درجة ال��+�ال�2 األدنى لل02  
ــ��+�راه هــ� خ'ــ& ســG�ات مRالد"ــة مــ� تــار�خ ال2ــ� األ -2 ق0ــى لل02ــ�ل علــى درجــة ال

الق�R مع م*اعاة حاالت وقف الق�R و���ز م� الق�R 	�2 أق0ى سGة مRالد"ة بGاء علــى 
 bل9 ال'Y*ف ال*ئ�:ى. 

 (D. Sc)درجة الدكتوراه فى العلوم  

 ط�
��−:�D.Scא��!��א���وמ�د
���د��و
���د�א�ط��������ل���� �

اصــًال علــى درجــة د�+ــ�ر الفل:ــفة فــى العلــ�م ومkــى علــى ح0ــ�له علRهــا أن "�ــ�ن ح  -
 خ'& سG�ات على األقل.

أن "ق�م 	2�ثًا مV+E*ة مYG�رة ل< ":lE له ال+ق�م بها لل02�ل على درجــة ال'اج:ــ+R* أو   -
 درجة د�+�راه الفل:فة فى العل�م. 

  


	العلوم.pdf (p.1)
	شروط كلية العلوم.pdf (p.2-3)

