
 

 

 برامــج الدراســات العليـــا

 TU01-0111دبلوم الدراسات العليا 

 : مجاالت الدراسة [42]مادة 

للماداا   ل  لااااجلس كااةسالةيااا لباوااطلسم ااو مطل عااا  ل1طبقاا  [للتداا جلم ة ااطلط ناا لع اا قل

سمكخ   تلسمك موطل:للوسمكيلي ظملت ريسه لسأل س  لسمد ضحطل ةينلبللة ه لسم رسس تلسم او لفجل

لبد لياجل:

 القسم المختص اسم البرنامج

 سمكودو قلسمحو يط سمل  عا  لسمكحاوللسمكودو ئيلسمحو يل-1

  سملسم و مطلسإلباو وكوط سم و مطلسإلباو وكوطل عا  ل-2

ل  عا  لسمة  عطلسم وسئوطل-3

لسم و مطلسمكحاواوطسمكودو قل سمل   عا  لتحاوللسألغذيطل-4

 سم و مطلسمكودو ق سمل  عا  لسمكودو قلسمنبوطلسمكنبوقوطل-5

  عا  لسمدوكةوعو م مو لوسمد  اطل-6
ل

لسمدوكةوعو م مو لسم و موط سمل
ل عا  لسمدوكةوعو م مو لسم و موطل-7

  عا  لسمكك  م مو لسمحو يطل-8

 سمدسكشفو ت عا  لصو مطلل-9
ل

ل سملسمكك  م مو لسم و موط
  عا  لسمكك  م مو لسم و موطل-11

  عا  لةسكحضةستلسمكيدولل-11

  سملسم ق  وة طبلسألاش بل عا  ل-12

 سمة  عطلااجلسمسد  لوسمكا ثل عا  ل-13
ل

ل سملسال ويهلوسمسد  
 ااملسأل ويطلسمكنبوقيل عا  ل-14

 سمد  يةستلأإلح  ئوطل عا  ل-15

 

للفوه لا  سنلسم عا  لوسمكق يةلسم   ل ل.,  CGPAوتد جللشه   لةبو  

 



 

 :  شروط القيد [42]مادة 

يشكةطلمقو لسمن مبلألىلةنل عا ة تلسم رسس تلسم او لع إلض فطلإمجلسمشةوطلسم  ةطلسم سر  ل

ل[.لل7فجلسمد   ل 

لااجل رمطلسمبك م ري سلفجلسم ا  لسم و موطلسولل-أ عك م ري سلسم و مطلةنلأنليك نلح صالل

لأخةل لاادي لة ه  لأى لةن لس سق لي   مه  لة  لأو لسمد ةيط لع مي ة  ت لسم و مط لباو ت إح ى

لع م ولل لعه  لسمد كةف لسمي ة  ت لإح ى لةن لأو لماي ة  ت لسألااج لسمديا  لةن لعه ة كةف

ل.لسم ةعوط

سمكاو تليي زل ب للسمنالبلسمدكق ةونلما عا  لسمح صاونلااجل رمطلسمبك م ري سلةنلع ضلل-ب

لس سقلةنلأىلة ه ل لي   مه  سألخةىلعكق يةلا  لمو لااجلسأل للةنلإح ىلسمي ة  تلأولة 

ااديلأخةلة كةفلعهلةنلسمديا لسألااجلماي ة  تلأولةنلإح ىلسمي ة  تلسمد كةفلعه ل

لع م وللسم ةعوطلوذمكلفجلسمكخ   تلسمكيليح  ه لةيا لسمقسملسمدخكصلااجلسم مهلسمك مي:

عا  لسمسد  لوسمكا ثلةنلب نلح صاللااجل رمطلسمبك م ري سلفجلسم ا  لفجلما رسسطلع ل-1
لنب تلل-سمكخ   تلسآلتوط:لبودو قلأولنب تلأولبودو قل

ما رسسطلع عا  لااملسأل ويطلسمكنبوقيلةنلب نلح صاللااجل رمطلسمبك م ري سلفجلسمنبلل-2
ل.وسميةسحطل

 نلح صاللااجل رمطلسمبك م ري سلفجلما رسسطلع عا  لسمدوكةوعو م مو لوسمد  اطلةنلبل-3
ل رمطل لأو ل لسمبونةيط لسمنبوط لسم ا   لفج لسمبك م ري س ل رمط لأو لوسميةسحط سمنب

ل.لسمبك م ري سلفجلسم ا  للتخ صلةوكةوعو م مو 

ما رسسطلع عا  لسمكحاوللسمكودو ئجلسمحو ىلةنلب نلح صاللااجل رمطلسمبك م ري سلفجلل-4
ي سلفجلسم ا  لسمنبوطلسمبونةيطلأول رمطلسمبك م ري سلسمنبلوسميةسحطلأول رمطلسمبك م ر
ل.فجلسم ا  لتخ صلبودو قلحو يطل

يقبللما رسسطلع عا  لتحاوللسألغذيطلةنلب نلح صالللااجل رمطلسمبك م ري سلفجلسم ا  للل-5
ل رمطل لااج لأو لسأل ل لااج ل)مو ( لعكق ية لحو يط لبودو ق لأو لبودو ق لأو لنب ت تخ ص

 .سمبك م ري سلفجلسم ا  لسمزرساوطلتخ صلاا  لسألغذيطلعكق يةل)مو (لااجلسأل لل

اللتقللانلس طلفجلادلليةتبطلع  علسم رسسطلسمكجليةغبلفجليفضللأنليك نل  لأةضجلة  لل-ج

ل.سالمكح قلعه ل

لأنليكفةغلسمن مبلما رسسط.ل- 

  



 

 

 [ : خطة الدراسة40مادة ]

لللل-أ فكة لسم رسسطلع م عا  لس طل رسساوطلةقسادطلاااجلف ااونل رسساوونلوسم رسساطلصاب حوطلطبقا 

لماي سوللسمكجلتح  ه لإ سر لسمكاوط.

ساا اطلل32يقاا  لسمن ماابلسمدقواا لعاا عا  لسم رسساا تلسم اواا لع رسسااطلةقااةرستل رسسااوطلع س اا لل-ب

ة كد  لااجلسأل للش ةاطلةقةرستل رسسوطلوت ريب تلاداوطلوةشةوعلعحثاج)لأولنا و لاادواطل

لفجلسمكخ ص(لع  قللااجلس كةسالةيا لسمقسملسمدخكصلمكلل عا  لوة سفقطلةيا لسمكاوط.ل

[لوييا زل رسساطلع اضلسمدقاةرستلةانل6111ةرستلسم رسسوطلةانلسمكا  ل ي رسلسمن مبلسمدقل-ج

ل[لسمخ صلع مد مسكوة.8111سمك  ل 

ااجلسمن مبل بللسمسد المهلع خ للسالةكح نلأنليق  لع داللةشاةوعلعحثايلفاجلة ضا علةانللل- 

ةقااةرستل رسسااكهلي سفاا لااوااطلسمدشااةفلسألبااا  يديلسمااذيليحاا  هلةيااا لسمقساام.لفااجلهاااذسل

ن مبلعكيدو لبللة لبكبلانلنقنطلسمبحثلفاجلسمديا التلوسما وري تلسم ادواطلسمدشةوعليق  لسم

للويحاا  لمااهلةياا لسمقسااملأحاا لسمدشااةفونلةاانل حكاجلتاا ريقلتقاا يملسمبحااثلويشادللماازقسللاداواا 

لأاض قلهوئطلسمك ري لمإلشةسفلااوهلويخ صلمادشةوعلة ئطل رمط.

[لةنل17فجلسمفقة ل ذ[لةنلسمد   ل تق رلنكويطلسمن مبللفجلسمدقةرستلسم رسسوطلبد له لةبونلل-هـ

لسمالئحط.

يحاا  لةيااا لسمكاوااطلع اا قلااااجلس كااةسالةياا م لسأل ساا  لسمدخك ااطلوة سفقااطلمي ااطلسم رسساا تلل-و

لسم او لوسمبح ثلا  لوأوم ي تلسمنالبلسمذينليقبا نلفجلبلل عا  .

 [ : إلغاء القيد42مادة ]

لتلسآلتوط:يق  لةيا لسمكاوطلعإمغ قل و لط مبلسم عا  لفجلسمح ال

لإذسلممليح للااجلسم عا  لفجلخالللثالثلس  ستلةنلت ريقل و هلش ةاطلسألاذسرلسمدقب مط.ل-أ

لإذسلممليقملعس س لسمةس  لسم رسسوطلسمدقةر لمابةن ةج.ل-ب

للماد   ل -ج ل[ل.9إذسلتق  لعنابلسالنسح بلطبق 

 


