
  

وتهدد هذهددلدذاس  اضددتذمسددًذتدرُددتذاسثدد  الذاسير ُددتذواسالتُددرذاس ارددٍذواسا ددىَرذ ددٍذاسلددر ذ

واسرجدد وذواسرىػددى ذاسددلٌذَاادد  دذاس  سدداذخدد ذواحددةذاسا ددتذاسير ُددتذساتاُددت ذو سدد ذ  ضدداا ا ذ

اساثدُ لذواألضد سُاذاس ارُدتذاسر َ دتذخد ذدداوذ  اضدتذ د  ذخد ذاسرثدر الذاألل  َرُدتذاسراث خدتذ

ذرثذأل  َرٍذوت يُثٍذخ ذداوذخشرو ذاساارج.ذوأَؼ ذمجراءذ 

 

 

 [ : مجاالت الدراسة43مادة ]

[ذخد ذاساحردتذتردداذج خ دتذؽد د ذ دد ًءذ ادًذاحادرالذخجادصذاستاُدتذ  جدتذ1ؽيث ًذسارد   ذ 

ذاسااظظ لذاسا سُت:ذ ٍاس اى ذاسظُ سُتذذ ٍاسر جطاُرذ

 الكوديالرقم  القسم المختص البرنامج اسم
 للبرنامج

 TU10-8001 استُرُ ءذاسرُىَت   جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)لُرُ ءذحُىَت(ذ-1

 TU10-8002 اسظُ ستذاإللاُدُتُت   جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)طُ ستذملاُدُتُت(ذ-2

استُرُ ءذاساراُاُتذ   جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)لُرُ ءذتراُاُتذطُ سُت(ذ-3

 اسظُ سُت

TU10-8003 

 TU10-8004 استُرُ ءذاسظُ ست   جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)لُرُ ءذطُ سُت(ذ-4

 TU10-8005 اسرترو ُىسىجً   جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)خُترو ُىسىجُ ذطُ سُت(ذ-5

TU10-8006 اساتدىسىجُ ذاسظُ سُت   جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)تتدىسىجُ ذطُ سُت(ذ-6
a

 

TU10-8006 اساتدىسىجُ ذاسظُ سُت )طُ ستذحُىَت(  جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذذ-7
a

 

 TU10-8007 اس ث حُرذ ث حُر((  جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذذ-8

 TU10-8008 األ وَتذواسطرى  واسطرى (ذاأل وَت  جتذخ جطاُرذاسظُ سُتذ)ذ-9

 

 

 

ذ[ذاِتٍ:7اسر   ذ ذ ٍَشارؽذسثُ ذاس  ساذس  جتذاسر جطاُرذ  إلػ  تذمسًذاسشروؽذاسىا   ذ

ذاسيت سى َىشذذأن-أ ذ اًذ  جت ذذ ٍَتىنذح طاً ذاسظُ سُت  ت سى َىشذاسظُ ستذخ ذذأواس اى 

ذ  سج خ  لذاسرظرَتذأوذأيذخ ه ذ ارٍذأدرذخ ارهذ هذخ ذاسرجاصذ مح يذلاُ لذاسظُ ست

ذ ذاألحل ذ اً ذج اً ذجُ  ذتث َر ذمسً ذ  إلػ  ت ذساج خ  ل ذخثر الذذ ٍاأل اً ذخاىضؾ ذأو خثر 

ذَر  ه ذخجاصذاسثطمذاسرااض.ذاساٍااظضذاس

ذ

ذ
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ذ

ذ

اسردد ذاأل  ددًذسرددداذ  جددتذاسر جطدداُرذهددىذ دد  ذو ظددشذاس دد  ذ تردد  ٍذ شددرذ ددهر[ذخدد ذتدد  َ ذذ-أ

ذخىا ثتذخجاصذاس  اض لذاس اُ ذ  سج خ تذ اًذاساطجُل.

ذاسردد ذاألحظددًذسرددداذ  جددتذاسر جطدداُرذهددىذدرددصذضدددىالذخُا َددتذخدد ذتدد  َ ذاساطددجُلذخددةذ-ب

خرا   ذح اللذوحشذاسثُ ذوَجىزذخ ذاسثُ ذ رد ذأحظدًذ د خُ ذخُا َدُ ذ دد ءذ ادًذتثرَدرذخد ذذ

اسرشرهذاسرحُطٍذوخىا ثتذخجاصذاسثطمذاسرااضذوسجدتذاس  اض لذاس اُ ذواسيرىثذوخجاصذ

ذاستاُتذوا ار  ذخجاصذاس  اض لذاس اُ ذواسيرىثذ  سج خ ت.

 رذخ ذدرصذضدىالذ اًذاجاُ زذاس  ساذَشارؽذساطجُلذ ض ستذاسر جطاُرذ   ذخرو ذألذ-ج

 اخار   لذخثر الذاس  اضتذاسارهُ َتذسار جطاُر.

 

  

ضد  تذخ ارد  ذ ادًذاألحدلذ د خاتذذ66مجر سٍذ   ذاسط   لذاسر ارد  ذسدُدلذ  جدتذاسر جطداُرذذ-أ
ذخثر الذ  اضُتذو ض ست.

 اًذاألحلذَر  ه ذخجاصذاستاُتذ د ًءذض  تذخ ار  ذذ36َثى ذاس  ساذ   اضتذخثر الذ ىاحةذذ-ب

[ذ د خاتذ8000 اًذاحارالذخجاصذاسثطمذاسرااضذخ ذخثدر الذاس  اضد لذاس اُد ذخد ذاستدى ذ 

ذ19ض   لذخ ار  {ذخ ذخا اي لذاستاُدتذوخثدر الذتاظظدُتذ)ذ11خثر الذ  ختذمجي  َتذ}

ذ(ذاسير ٍاسرشرو ذذض  تذخ ار  ذخده ذض  تذخ ار  ذذساد و ذاس ارُتذأو

تدد  شذ ددٍذاسلاددر ذاسارهُ َددتذذاساددٍ(ذاسرثددر الذ3يددُ ذاسجدد اووذاسرىػددرتذ راردد ذ حددمذ)تذ-ج

ذاحاددرالاسراظظددتذستددلذخثددر ذوَردد  ذخجاددصذاستاُددتذ ددد ءذ اددًذذسار جطدداُرذو دد  ذاسطدد   ل

ذ. للذخثر ذ ٍت  شذذاساٍخج سصذاألحط  ذاسرااظتذاسرىػى  لذ

ضدد  تذذ22حُطدٍذوَثد  ذسدهذخىػدى ذَردد  دذسدهذاسرشدرهذاسرذ دٍَثدى ذاس  سداذ داجراءذ ردثذذ- 

خ اردد  ذلردد ذأ  ددًذوَ اردد ذخدد ذخجاددصذاسثطددمذاسرادداضذوسجدددتذاس  اضدد لذاس اُدد ذواسيرددىثذ

ضد   لذخ ارد  ذ ادًذأنذذ8 ض ستذذوَثد  ذسهد ذذ ٍوخجاصذاستاُتذوَث  ذاس  ساذ ا حجذ رىتهذ

ذ.ذ  اضٍللذ ظلذذ ٍاسر اى تذذ اسر ار َثى ذاس  ساذ اطجُلذ   ذخ ذاسط   لذ

 

 

تثرَدراًذمسدًذذ  اضدٍ ه َتذللذ د  ذذ ٍ[ذَث  ذاسط   ذاسرشر ىنذ26  إلػ  تذمسًذ دى ذاسر   ذ ذ-أ

ذ  اضاه.ذ ٍخجاصذاسثطمذاسرااضذ  ذخ يذتث  ذاس  ساذ

َر ذسرجاصذاستاُتذأنذَثى ذ ا  َلذسجدتذاإل راهذ  سر ةذأوذاإلػد  تذأوذ تاُهرد ذ دد ًءذ ادًذذ-ب

اسرشرهذاسرحُطٍذوخىا ثتذخجاصذاسثطمذاسرااضذوسجددتذاس  اضد لذاس اُد ذواسيردىثذذاحارال

ذ[ذخ ذاساحرت.ذ26و س ذخةذ   ذاسا   عذخةذاسر   ذ 

ح ستذم    ذأوذضلرذأح ذاسرشر ُ ذمسدًذاساد  جذسرد  ذتسَد ذ د ذاس د  ذاسردُا ٌذ ارجادصذذ ٍذ-ج

ذاضدمسجددتذاإل دراهذأوذَر دةذأوذَؼدُشذ ؼدىاًذمسدًذذهدٍاستاُتذأنذَادر ذسجددتذاإل دراهذلرد ذ

اسرشرهذاسلٌذأ ُرذأوذضد  رذمسدًذاساد  جذم اذسدمذَتد ذخؼدًذ ادًذم درا هذ ادًذاسرضد ستذ د  ذ
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خُا ٌذ اًذاألحلذو س ذ دد ءذ ادًذاحادرالذخجادصذاسثطدمذاسراداضذوخىا ثدتذسجددتذاس  اضد لذ

ذ[ذخ ذاساحرت.26اس اُ ذواسيرىثذو س ذخةذ   ذاسا   عذخةذاسر   ذ 

 

 

َرددداذخجاددصذاسج خ ددتذؽيثدد ًذسرىا ثددتذخجاددصذاستاُددتذ ددد ًءذ اددًذتىطددُتذخجاددصذاسثطددمذ

ح ستذاضاُل ءذاس  ساذاسشدروؽذذ ٍاسرااضذوسجدتذاس  اض لذاس اُ ذواسيرىثذذذ  جتذاسر جطاُرذ

ذاِتُت:

خرو ذ   ذو ظشذاس د  ذ ترد  ٍذ شدرذ دهر[ذ ادًذاألحدلذ ادًذ د ءذاساطدجُل}خىا ثتذخجادصذذ-أ
ذاس اُ ذواسيرىثذ  سج خ تذ اًذاساطجُل{.ذاس  اض ل

اخار نذجرُةذاسرثـــر الذاســـ  اضُــتذ ادًذأالذَــثـدـلذخـــاـــىضــدـؾذذ ٍ ـجـــ لذاســ ـ ســاذذ-ب

ذ.2.66[ذ ـــ ذCGPA ــثــ ؽذاســـ  جـــ لذاسارالرٍذ 

ذحيىوذاسرض ستذخ ذسجدتذاسرتمذواساىطُتذ رداذاس  جت.ذ-ج

 

 

ذَثى ذخجاصذاستاُتذ اسغ ءذتطجُلذاس  ساذس  جتذاسر جطاُرذ ًذح ست:

ذ[.9تث  ذاس  ساذ  ااذإلسغ ءذاساطجُلذؽيث ًذسار   ذذ ذذ-أ

 دًذذ2.66[ذأحدلذخد ذCGPA ضىبذاس  ساذسرظىسهذ اًذخاىضؾذ ثد ؽذ  جد لذترالردٍذ ذ-ب
ذاسرثر الذاس  اضُت.

رددثذأوذ دد  ذأخ  اددهذاس ارُددتذ ددًذتطددجُلذا ث دد  ذاس  سدداذ دد ذاس  اضددتذأوذ دد  ذج َاددهذ ددًذاسيذ-ج

 ا حجهذو س ذ رىا ثتذخجاصذاسثطمذوسجددتذاس  اضد لذاس اُد ذواسيردىثذو دد ًءذ ادًذتثرَدرذخد ذ

ذاسرشر ُ .

ذ  غذسجدتذاسرتمذسارض ستذخرتُ ذخاا سُاُ .ذ- 

[ذ36   ذاسرظىوذ اًذاس  جتذداوذاسر  ذاسردظىصذ اُه ذ ًذاسلثرتُ ذأ بذخد ذاسرد   ذ ذ-هـ
ذحرت.خ ذاسا

ذ   ذض ا ذاسرضى ذاسرثر  ذساير  خج.ذ-و

 

 

 لدرجةشروط منح ا

 إلغاء التسجيل


