
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و االوراق شروط القبول و التسجيل 

بدرجت الدبلوم والماجستير و  المطلوبت 
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 الشروط العامت للقبول والتسجيل:(5) مادة 
 

ٚمجم انطبنت انؾبصم ػهٗ كهعخ انجكبنٕهًٕٚ فٗ انزًوٚط  ينٍ حؽنلٖ انغبيؼنبد انًؼزنوا ثٓنب ينٍ  -1

 نهغبيؼبد نهلهاٍخ ثجوايظ انلهاٍبد انؼهٛب حما أٍزٕفٙ شؤغ انمجٕل ثكم ثوَبيظ.انًغهٌ األػهٗ 

اٌ َٚزٕفٗ انطبنت شؤغ االفزٛبه انزٗ ٚعؼٓب كم لَى ػهًٗ ػهٗ ؽنلح ٍنٕاأ أكبَنذ نًغًٕػنخ ينٍ  -2

 انطالة أ نكم ؽبنخ رلهً ثنارٓب ٔاٌ ٚؾصم ػهٗ يٕافمخ يغهٌ انمَى انًقزص ٔيغهٌ انكهٛخ.

 نت انًَزُلاد ٔانًُبمط انًطهٕثخ فٙ حكاهح انلهاٍبد انؼهٛب.أٌ َٚزٕفٙ انطب -3

ربهٚـ رَغٛم انطبننت ٚجنلأ ينٍ رنبهٚـ رَنغٛم أٔل يمنوه ينٍ انًمنوهاد انلهاٍنٛخ ٔحما ننى ٚمنى انطبننت  -4

 ثزَغٛم يموهاد فٙ أٔل فصم كهاٍٙ ثؼل رَغٛهّ ٚهغٙ انزَغٛم نّ.

هاد ٔٚؼزًننلِ يننٍ انًوشننل األكننبكًٚٙ ٚقزننبه انطبنننت انًمننوهاد انًُبٍننجخ ًٔٚننج ًَننٕمط رَننغٛم يمننو -5

 ٔهئٌٛ يغهٌ انمَى ٔٔكٛم انكهٛخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس.

 انزَغٛم شوغ أٍبٍٙ نكٙ ًَٚؼ نهطبنت ثبنؾعٕه ٔؽَبة انًموهاد انلهاٍٛخ نّ. -6

 ال ٚؼزجو انطبنت يَغالً فٙ أ٘ يموه حال ثؼل ٍلاك انوٍٕو انلهاٍٛخ فالل انًٕاػٛل انًموهح -7

ٚمٕو ثإَٓبأ حعواأاد رَغٛم انًموهاد لجم َٓبٚخ األٍجٕع انضنبَٙ ينٍ فصنهٗ انقوٚن   انطبنت انن٘ ال -8

 ٔانوثٛغ أٔ األٍجٕع األٔل يٍ انفصم انصٛفٙ ال ٚؾك نّ ؽعٕه انًؾبظواد.

  



 

 

 

 

 

 شروط التسجيل:( 21)مادة  

فنٗ ػهنٕو  انزقصصنٛخٚشزوغ ينب ٚهنٙ فنٙ رَنغٛم انطبننت نُٛنم أ٘ ينٍ كثهٕينبد انلهاٍنبد انؼهٛنب انًُٓٛنخ أ 

 (:5انزًوٚط  ثبإلظبفخ نهشؤغ انٕاهكح فٙ انًبكح )

يٍ حؽلٖ انغبيؼبد/ انًؼبْل انًؼزنوا ثٓنب ينٍ  فٗ انزًوٚط  أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٗ كهعخ انجكبنٕهًٕٚ -1

 انًغهٌ األػهٗ نهغبيؼبد.

 ٚغنننٕى نًغهنننٌ انكهٛنننخ ثُنننبًأ ػهنننٗ رٕصنننٛخ يغهنننٌ انمَنننى لجنننٕل رَنننغٛم انطبننننت انؾبصنننم ػهنننٗ كهعنننخ -1

انجكبنٕهًٕٚ فٙ غٛو انزقصص ثؼل اعزٛبىِ ثُغبػ ػلكاً ينٍ انًمنوهاد انلهاٍنٛخ انزكًٛهٛنخ انزنٙ ٚؾنلكْب 

يغهٌ انمَى انًقنزص فنٙ يَنزٕ٘ انجكنبنٕهًٕٚ. ثؾٛنش ال ٚزغنبٔى ػنلك انًمنوهاد انزكًٛهٛنخ ػنٍ أهثؼنخ 

ؼنخ يمنوهاد ٚمعنٙ يموهاد ثشوغ أال ركٌٕ يزطهجبً ٍبثك نهًموهاد األٍبٍٛخ.ٔفٙ ؽبنخ ىٚبكرٓنب ػنٍ أهث

انطبنننت ٍننُخ ريْٛهٛننخ نهُغننبػ فننٙ ْنننِ انًمننوهاد كشننوغ نزَننغٛم يمننوهاد انلثهٕيننخ  ٔال رؾَننت نننّ ْنننِ 

 .انًموهاد ظًٍ ٍبػبد انجوَبيظ

  



 

 

 

 

 شروط التسجيل:

فنٗ ػهنٕو انزًنوٚط ثبإلظنبفخ نهشنؤغ اننٕاهكح فنٙ ينبكِ  لدرجت الماجستتيرٚشزوغ يب ٚهٙ فٙ رَغٛم انطبنت 

(5:) 

أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٗ كهعخ انجكبنٕهًٕٚ فٗ انزًوٚط أٔ يبٚؼبكنّ فٙ فوع انزقصص ثزملٚو ػبو  -1

يٍ حؽلٖ   2.333الٚمم ػٍ  CGPAعٛل ػهٗ األلم أٔ ثًزٍٕػ َمبغ انزملٚو انزواكًٗ نهلهعبد 

 انغبيؼبد/ انًؼبْل انًؼزوا ثٓب فٙ فوع انزقصص يٍ انًغهٌ األػهٗ نهغبيؼبد.

ثُبأ ػهٗ الزواػ يغهٌ انمَى انًقزص لجٕل رَغٛم انطبنت انؾبصم ػهٗ كهعخ ٚغٕى نًغهٌ انكهٛخ  -2

انجكبنٕهًٕٚ فٙ غٛو فوع انزقصص ٔمنك ثؼل اعزٛبىِ ثُغبػ ػلكاً يٍ انًموهاد انلهاٍٛخ انزكًٛهٛنخ 

فنٙ يَنزٕٖ انجكنبنٕهًٕٚ أٔ انلثهٕيننخ انزنٙ ٚواْنب انمَنى ظننؤهٚخ. ثؾٛنش ال ٚزغنبٔى ػنلك انًمننوهاد 

أهثؼخ يموهاد ثشوغ أال ركٌٕ يزطهجبً ٍبثك نهًموهاد األٍبٍٛخ ٔفٙ ؽبننخ ىٚبكرٓنب ػنٍ  انزكًٛهٛخ ػٍ

أهثؼننخ يمننوهاد ٚمعننٙ انطبنننت ٍننُخ ريْٛهٛننخ نهُغننبػ فننٙ ْنننِ انًمننوهاد كشننوغ نزَننغٛم يمننوهاد 

 انًبعَزٛو ٔال رؾَت نّ ْنِ انًموهاد ظًٍ ٍبػبد انجوَبيظ.

ٕهًٕٚ ٔٚوغت فٙ انزَغٛم نلهعخ انًبعَزٛو غجمنبً ػهٙ انطبنت انؾبصم ػهٗ رملٚو يمجٕل فٙ انجكبن -3

ٔفنٙ ػهنٗ األلنم  2.333نالئؾخ انكهٛخ حيب انؾصٕل ػهٗ كثهٕيخ رقصصنٛخ فنٗ يغنبل انلهاٍنخ ثزمنلٚو

اعزٛنبى يمنوهاد ركًٛهٛنخ رؾنلكْب انكهٛنخ ثُنبأاً ػهنٙ انطبننت  مَنىؽبنخ ػلو ٔعٕك كثهٕيخ رقصصنٛخ ثبن

ٔٚطجننك فننٙ ؽكننى   2.333ال ٚمننم ػننٍ CGPAاكًننٙ ػهننٙ حلزننواػ يغهننٌ انمَننى ثزمننلٚو يزٍٕننػ رو

 يٍ ْنِ انالئؾخ. 2انجُل  12انًموهاد انزكًٛهٛخ ؽكى انًبكح 

) ٔ حال ٔعنت ػهنٙ  2.333ال ٚمم ػنٍ  CGPAثؼل اعزٛبى انطبنت انًموهاد انلهاٍٛخ ثُغبػ ثزملٚو  -4

مننلٚو انطبنننت انزَننغٛم فننٙ يمننوهاد حظننبفٛخ أٔ حػننبكح رَننغٛم ثؼننط انًمننوهاد نزؾَننٍٛ يزٍٕننػ ر

ٚزمننلو انطبنننت ثطهننت نزَننغٛم فطننخ انًمزننوػ انجؾضننٙ نهوٍننبنخ ٔٚغننٕى أٌ ٚزمننلو انطبنننت  -انننلهعبد ( 

)يمنوهاد( ثُغنبػ ٍنبػخ يؼزًنلح  18ػنلك  ثطهت نزَغٛم فطنخ انًمزنوػ انجؾضنٙ نهوٍنبنخ ثؼنل اعزٛنبىِ

 .2.333ال ٚمم ػٍ CGPAثزملٚو

َى لجم انزمنلو ثزَنغٛم يٕظنٕع انوٍنبنخ ٚؼوض انطبنت فطخ انًمزوػ انجؾضٙ نهوٍبنخ فٙ ًٍُٛٛبه نهم -5

ٔػوظّ ػهٗ يغهٌ انمَى. ٔفٙ ؽبنخ يٕافمخ يغهٌ انمَى ػهٙ انًمزوػ انجؾضٙ نهوٍبنخ ٚنزى حٍنزكًبل 

 اإلعواأاد ٔرشكٛم نغُخ اإلشواا .

 ػهٗ انطبنت اعزٛبى يَزٕ٘ انهغخ األعُجٛخ ٔفمبً نهمواهاد انًُظًخ انصبكهح يٍ يغهٌ انغبيؼخ. -6

ال ٚمم  CGPAت فٙ عًٛغ انًموهاد انقبصخ ثبنلهعخ ثًزٍٕػ رواكًٙ نهلهعبد ثؼل َغبػ انطبن -7

ٔاالَزٓبأ يٍ يٕظٕع انوٍبنخ  ٔ َشو أ انًٕافمخ ػهٗ َشو ثؾش ػهًٗ يٍ هٍبنزخ  2.333ػٍ 

كٔنٛب أ يؾهٛب فٗ اؽل انًغالد انؼبنًٛخ أ انلٔهٚبد انؼهًٛخ انًٕافك ػهٛٓب يٍ انًغهٌ االػهٗ 

نهغبيؼبد. ٚمٕو ثؼلْب انًشوا انوئَٛٗ ثبنزملو ثزموٚو صالؽٛخ انوٍبنخ  يٕلؼبً يٍ ْٛئخ اإلشواا 

 غهت انؼوض ػهٗ يغهٌ انمَى إللزواػ رشكٛم نغُخ انؾكى ػهٗ انوٍبنخ. يغ



 

 

 

 

 

 

رًننُؼ كهعننخ انًبعَننزٛو نهطننالة اننننٍٚ ٚغزننبىٌٔ يزطهجننبد انلهعننخ ٔثؼننل يُبلشننخ هٍننبنزٓى انؼهًٛننخ  -8

ٔحعبىرٓننب ثٕاٍننطخ نغُننخ انًؾكًننٍٛ   ٔال ٚوصننل انزمننلٚو أٔ انًؼننلل انزواكًننٙ نهننلهعبد فننٙ شننٓبكح 

ل رمنننلٚواد انًمنننوهاد انزنننٙ اعزبىْنننب انطبننننت فنننٙ ثٛنننبٌ رمنننلٚواد انطبننننت انًبعَنننزٛو ٔنكنننٍ روصننن

Students Transcript   

 

 

 

 االوراق المطلوبت للتقدم لنيل درجت الماجستير

 

 اٍزًبهح غهت االنزؾبق ٔرَؾت يٍ اكاهح انلهاٍبد انؼهٛب يغ اٍزٛفبأ هٍى انليغخ -

 شٓبكح انجكبنٕهًٕٚ يؼزًلح.  -

 ٍُخ االيزٛبى(شٓبكح انَُخ انزلهثٛجخ )  -

 ) +Cشٓبكح ثزملٚواد انًٕاك نهجكبنٕهًٕٚ ) اال ٚمم رملٚوؿ فٗ يبكح انزقصص ػٍ عٛل أٔ  -

 شٓبكح انًٛالك أٔ يَزقوط هًٍٗ يُٓب.  -

 صٕه شًَٛخ. 6ػلك  -

 يٕافمخ عٓخ انؼًم ػهٗ االنزؾبق ثبنلهاٍبد انؼهٛب نًٍ ٚؼًم   أٔ الواه ثبَّ ال ٚؼًم.  -

 نزؾبلّ ثبنلهعخ اننٖ ٚزملو نٓب .الواه يٍ انطبنت ثؼلو ٍجك ا -

 الواه يٍ انطبنت ثيَّ نى َٚجك شطت لٛلِ يٍ انلهعخ اننٖ ٚزملو نٓب.  -

 الواه ثؼلو انمٛل نهلهاٍخ فٗ أٖ كهعخ عبيؼٛخ أفوٖ.    -

 الواه ثَلاك انوٍٕو انلهاٍٛخ ٍُٕٚب.     -

غهٌ انغبيؼخاعزٛبى كٔهح فٗ انهغخ االَغهٛيٚخ ٔفمب نهمواهاد انًُظًخ انصبكهح يٍ ي    

  



 

 

 

 

 

 

 شروط التسجيل:

 (: 5ٚشزوغ انزبنٙ فٙ رَغٛم انطبنت نلهعخ انلكزٕهاِ ثبإلظبفخ نهشؤغ انٕاهكح فٙ يبكِ )

أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٗ كهعخ انًبعَزٛو فٙ فوع انزقصص يٍ حؽلٖ انغبيؼبد انًؼزوا ثٓب يٍ  -1

 انًغهٌ األػهٗ نهغبيؼبد.

ٚغٕى نًغهٌ انكهٛخثُبأ ػهٗ الزواػ يغهٌ انمَى انًقزص لجٕل رَغٛم انطبنت انؾبصم ػهنٗ كهعنخ  -2

انًبعَزٛو فٙ غٛو فوع انزقصص. ٔمنك ثؼل حعزٛبى ثُغبػ ػلك يٍ انًموهاد انلهاٍٛخ انزكًٛهٛخ فٙ 

ال أٔ انًبعَننزٛو ٔانزننٙ ٚواْننب انمَننى ظننؤهٚخ . ثؾٛننش انزقصصننٗ يَننزٕٖ انجكننبنٕهًٕٚ أٔ انننلثهٕو 

ٚزغننبٔى ػننلك انًمننوهاد انزكًٛهٛننخ ػننٍ أهثؼننخ يمننوهاد ثشننوغ أال ركننٌٕ يزطهننت ٍننبثك نهًمننوهاد 

األٍبٍٛخٔفٙ ؽبنخ ىٚبكرٓب ػٍ أهثؼخ يموهاد ٚمعٙ انطبنت ٍنُخ ريْٛهٛنخ نهُغنبػ فنٙ ْننِ انًمنوهاد 

 كشوغ نهمٛل فٙ انلهاٍنخ انزًٓٛلٚنخ أٔ انزَنغٛم نهوٍنبنخ ٔال رؾَنت ننّ ْننِ انًمنوهاد ظنًٍ ٍنبػبد

 انجوَبيظ.

 شفٕٚبًثشوغ :ٔ رؾوٚوٚب  Comprehensive Examٚؼمل نهطبنت ايزؾبٌ شبيم  -3

   اعزٛبى انطبنت انًموهاد انلهاٍٛخ ثُغبػ ٔيزٍٕػ رواكًٙ نهلهعبدCGPA   ٍ2.333 ال ٚمم ػ 

 .ثؼل رَغٛم فطخ انًمزوػ انجؾضٙ نهوٍبنخ ٔ 

   ػهٙ انطبنت  2.333ألم يٍ   CGPAٔفٙ ؽبل ؽصٕل انطبنت ػهٙ رملٚو رواكًٙ نهلهعبد   

 انزَغٛم فٙ يموهاد حظبفٛخ أٔ حػبكح ثؼط انًموهاد نزؾٍَٛ يزٍٕػ انلهعبد.

  ٚٓلا االيزؾبٌ انشبيم حنٗ لٛبً للهح انطبنت ػًمبً ٔشًٕالً  فٙ اٍزٛؼبة يٕظٕػبد انزقصص  

انزييم  انوئَٛٙ ٔانزقصصبد انفوػٛخ انًَبَلح ٔٚٓلا حنٗ لٛبً للهح انطبنت انًُٓغٛخ ػهٗ

ٔركٌٕ َزٛغخ انطبنت انُٓبئٛخ  ٔانزؾهٛم ٔاالٍزُزبط ٔالزواػ انؾهٕل انًُبٍجخ نًب ٚؼوض ػهّٛ يٍ أٍئهخ

 نإليزؾبٌ يؤْالً أٔ غٛو يؤْالً ثبغهجٛخ أهاأ أػعبأ انهغُخ.

 .رطجك آنٛخ أكاأ االيزؾبٌ انشبيم نلهعخ انلكزٕهاِ غجمبً نًب ٚموهِ يغهٌ انغبيؼخ 

)ٔحال ٔعنت ػهنٙ 2.333ال ٚمنم ػنٍ  CGPAثؼل حعزٛبى انطبننت انًمنوهاد انلهاٍنٛخ ثُغنبػ ثزمنلٚو  -4

انطبنننت انزَننغٛم فننٙ يمننوهاد حظننبفٛخ أٔ حػننبكح كهاٍننخ ثؼننط انًمننوهاد نزؾَننٍٛ يزٍٕننػ رمننلٚو 

 اعزٛبىحػنلكثطهت نزَغٛم فطخ انًمزنوػ انجؾضنٙ نهوٍنبنخ ثؼنل اٌ  ٔٚغٕى اٌ ٚزملو انطبنت انلهعبد( 

ٔمننك لجنم حعزٛنبىِ اإليزؾنبٌ انشنبيم .  2.333الٚمنم ػنٍ  CGPAػخ يؼزًلح ثُغنبػ. ثزمنلٚو ٍب 18

ٔٚؼوض انطبننت فطنخ انًمزنوػ انجؾضنٙ فنٙ ٍنًُٛبه نهمَنى لجنم انزمنلو ثزَنغٛم فطنخ انًمزنوػ انجؾضنٙ 

نهوٍننبنخ ٔػوظننّ ػهننٙ يغهننٌ انمَننى. ٔفننٙ ؽبنننخ يٕافمننخ يغهننٌ انمَننى ػهننٙ فطننخ انًمزننوػ انجؾضننٙ 

 حٍزكًبل اإلعواأاد ٔرشكٛم نغُخ اإلشواا.نهوٍبنخ ٚزى 

 



 

 

 

 

 

ينب ننى  ػهٗ انطبنت اعزٛبى يَزٕ٘ انهغخ األعُجٛخ ٔفمبً نهمواهاد انًُظًخ انصبكهح ينٍ يغهنٌ انغبيؼنخ -5

 ٚغزبىِ انطبنت أصُبأ كهاٍخ انًبعَزٛو .

 

ال ٚمنم  CGPAثؼل َغبػ انطبنت فٙ عًٛغ انًمنوهاد انقبصنخ ثبنلهعنخ ثًزٍٕنػ رواكًنٙ نهنلهعبد  -6

ٔاالَزٓبأ يٍ يٕظٕع انوٍبنخ ٔ َشو أ انًٕافمخ ػهٗ َشو ثؾش ػهًٗ يٍ هٍبنزخ كٔنٛب  2.333ػٍ 

أ يؾهٛب فٗ اؽل انًغالد انؼبنًٛخ أ انلٔهٚبد انؼهًٛخ انًٕافك ػهٛٓب يٍ انًغهٌ االػهنٗ نهغبيؼنبد. 

ٛئنخ اإلشنواا ينغ غهنت ٚمٕو ثؼلْب انًشنوا انوئَٛنٗ ثبنزمنلو ثزموٚنو صنالؽٛخ انوٍنبنخ  يٕلؼنخ ينٍ ْ

 انؼوض ػهٗ يغهٌ انمَى إللزواػ رشكٛم نغُخ انؾكى ػهٗ انوٍبنخ.

ٔفٙ ؽبنخ حفزالا أهاأ أػعبأ نغُخ اإلشواا ػهٙ انطبنت ٚمٕو انًشوا غٛو انًٕافك ثكزبثنخ رموٚنو 

رفصننٛهٙ  ٚشننوػ فٛننّ ٍننجت حػزواظننّ ػهننٙ ػننلو انزٕلٛننغ ػهننٙ رموٚننو انصننالؽٛخ ٔٚمننٕو انمَننى انؼهًننٙ 

 انؾبنخ ٔحرقبم انمواه انًُبٍت .ثلهاٍخ 

رًُؼ كهعخ انلكزٕهاِ نهطبنت انن٘ ٚغزبى يُبلشخ هٍبنزّ انؼهًٛنخ ٔعًٛنغ يزطهجنبد انلهعنخ ٔمننك ثُنبًأ  -7

ػهٗ الزواػ يغهٌ انمَى ٔيٕافمخ يغهٌ انكهٛخ ٔال ٚوصل انزملٚو  أٔ انًؼلل انزواكًنٙ نهنلهعبد فنٙ 

انزنٙ حعزبىْننب انطبنننت فنٙ ثٛننبٌ رمننلٚواد انطبنننت  شنٓبكح انننلكزٕهاِ. ٔنكننٍ روصنل رمننلٚواد انًمننوهاد

Student Transcript 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 االوراق المطلوبت للتقدم لنيل درجت الدكتوراة :

 

 اٍزًبهح غهت االنزؾبق ٔرَؾت يٍ اكاهح انلهاٍبد انؼهٛب يغ اٍزٛفبأ هٍى انليغخ -

 يؼزًلح. انًبعَزٛوشٓبكح   -

 شٓبكح انًٛالك أٔ يَزقوط هًٍٗ يُٓب.  -

 صٕه شًَٛخ. 6ػلك  -

 يٕافمخ عٓخ انؼًم ػهٗ االنزؾبق ثبنلهاٍبد انؼهٛب نًٍ ٚؼًم   أٔ الواه ثبَّ ال ٚؼًم.  -

 الواه يٍ انطبنت ثؼلو ٍجك انزؾبلّ ثبنلهعخ اننٖ ٚزملو نٓب . -

 الواه يٍ انطبنت ثيَّ نى َٚجك شطت لٛلِ يٍ انلهعخ اننٖ ٚزملو نٓب.  -

 الواه ثؼلو انمٛل نهلهاٍخ فٗ أٖ كهعخ عبيؼٛخ أفوٖ.    -

 الواه ثَلاك انوٍٕو انلهاٍٛخ ٍُٕٚب.     -

اعزٛبى كٔهح فٗ انهغخ االَغهٛيٚخ ٔفمب نهمواهاد انًُظًخ انصبكهح يٍ يغهٌ انغبيؼخ    

 


