
 درجة هاجستٍز        

 انًبجستٍش فً ػهٕو انهٍضس ٔتغجٍقبتّ فً انًؼٓذ اَتً:ٌشتشط نقٍذ انغبنت فً دسجخ   -

ثتقذٌش جٍذ أٔ ػهى دسجخ يؼبدنخ نٓب يٍ انجًٕٓسٌخ انؼشثٍخ انسٕسٌخ  فًدًهخ اإلجبصح فً انجبيؼبد انذكٕيٍخ أٌ ٌكٌٕ يٍ  -أ 

 يٍ االختظبطبد انتبنٍخ: يٍ يجهس انجبيؼخ كهٍخ أٔ يؼٓذ يؼتشف ثًٓب

 انفٍضٌبء ٔانكًٍٍبء(. ،انشٌبضٍبد ٔانفٍضٌبء  ،ثًختهف فشٔػٓب ) انفٍضٌبءإجبصح فً انؼهٕو انفٍضٌبئٍخ           -

 انُٓذسخ انفٍضٌبئٍخ.إجبصح فً           -

 انُٓذسخ انكٓشثبئٍخ ٔاالنكتشٍَٔخ ثًختهف اختظبطبتٓبإجبصح فً           -

 إجبصح فً ُْذسخ االتظبالد .           -

 انُٓذسخ انغجٍخ. إجبصح فً          -

 أٌ ٌُجخ فً ايتذبٌ انهغخ اإلَكهٍضٌخ انخبص ثبنقٍذ فً دسجخ انًبجستٍش.        - ة        

  

 ٌشتشط نذظٕل انغبنت ػهى انًبجستٍش فً ػهٕو انهٍضس ٔ تغجٍقبتّ اَتً:  -

 ٌذذدْب يجهس انًؼٓذ فً ثذاٌخ كم ػبو دساسً ٔفق اَتً:يٍ انًقشساد االختٍبسٌخ  ٔثالثخ اإلنضايٍخأٌ ٌُجخ ثبنًقشساد -1

 انًقشساد اإلنضايٍخ:

  

 الوقزرات اإللزاهٍة

 عذد الساعات األسبٌعٍة

 عولً نظزي

   3 ثظشٌبد يتقذيخ

 3 3 تقبَخ يُظٕيبد انهٍضس 

   3 انكتشٍَٔبد ضٕئٍخ 

 3 9 انًجًٕع

 

  عذد الساعات األسبٌعٍة انًقشساد االختٍبسٌخ

 عولً نظزي

 1 2 أسبسٍبد انهٍضس

   3 انكتشٍَٔبد انقذسح نهٍضس



   3 ثشيجٍبد ًَٔزجخ 

   3 تغجٍقبد انهٍضس

   3 انضٕء انال خغً

   3 يٍكبٍَك انكى نهٍضس

   3 يؼبنجخ إشبسح ْٕٔنٕغشافٍب

   3 األعٍبف انزسٌخ ٔ انجضٌئٍخ

   3 االتظبالد انضٕئٍخَظى 

   3 تفبػم انهٍضس يغ انًبدح

   3 أعٍبف انهٍضس

% يٍ انؼاليخ انُٓبئٍخ ٔال ٌؼذ َبجذًب فً ايتذبٌ يقشس إال ارا  66ٌؼذ انغبنت َبجذًب فً انًقشس ارا دظم ػهى ػاليخ قذسْب -2

 % ػهى األقم يٍ ػاليخ كم جضء يٍ جضأي انًقشس. 46دظم أٌضًب ػهى 

( انًزكٕس أػالِ ثقشاس يٍ يجهس انًؼٓذ ثُبء ػهى 1-تذذد يٕضٕػبد كم يقشس يٍ انًقشساد انًزكٕسح فً انجُذ ) أ      -1

 اقتشاح يجهس انقسى انًختض.

%( يٍ انذسجخ ٔ اَخش 46تتأنف انؼاليخ انُٓبئٍخ اليتذبٌ انًقشس يٍ جضأٌٍ اثٍٍُ أدذًْب ألػًبل انسُخ ٔ ٌخظض نّ )      -2

 %( يٍ انذسجخ.66بئً ٔ ٌخظض نّ )ناليتذبٌ انُٓ

فً انسُخ األٔنى إػبدح دساسخ انًقشساد انتً سست فٍٓب ٔنًذح ػبو ٔادذ ٔفً دبل سسٕثّ ثأي يٍ   ٌذق نهغبنت انشاست      -3

 انًقشساد ٌفظم يٍ دسجخ انًبجستٍش.

أٌ ٌؼذ ثذثب ،ثؼذ َجبدّ فً جًٍغ يقشساد انسُخ األٔنى، فً يٕضٕع ٌقشِ يجهس انجبيؼخ ثُبء ػهى اقتشاح يجهس انقسى ٔ  -ة

   يٕافقخ يجهس انًؼٓذ ػهى أٌ ال تقم يذح إػذاد انجذث ػٍ سُخ يٍ تبسٌخ يٕافقخ يجهس انجبيؼخ ػهى تسجٍم يٕضٕع انجذث.

 ب نجُخ انذكى ثؼذ يُبقشخ ػهٍُخ.أٌ ٌقذو ثُتبئج ثذثّ سسبنخ تقجهٓ -جـ

  

فً كم اختظبص يٍ اختظبطبد  ٌذسط ثهغخ أجُجٍخ يقشس ٔادذ أٔ يقشساٌ ػهى األكثش يٍ انًقشساد االسبسٍخ  -(: أ18انًبدح )

 انًبجستٍش.

ثُبء ػهى  ثقشاس يٍ يجهس انكهٍخ  ٌتى فً يغهغ كم ػبو دساسً تذذٌذ انًقشس أٔ انًقشسٌٍ انهزٌٍ ٌذسسبٌ ثهغخ أجُجٍخ  -ة

 اقتشاح يجهس انقسى انًختض.

 ٌذذد انًؼذل انؼبو نذسجخ انًبجستٍش ٔفق اَتً:  -    

 % يٍ انؼاليخ ) تخظض يٍ انتقذٌش نهًقشساد (.66 -

 % تخظض نهشسبنخ.46 -



  

                          درجة هاجستٍز التأىٍل ًالتخصص-2 

 انتأٍْم ٔانتخظض فً تغجٍقبد انهٍضس انغجٍخ ٔيذتّ ػبيٌٍٍشتشط نقٍذ انغبنت فً يبجستٍش  ـ  

أٔ ػهى دسجخ يؼبدنخ نٓب يٍ انجًٕٓسٌخ انؼشثٍخ انسٕسٌخ  فًاإلجبصح يٍ انجبيؼبد انذكٕيٍخ  أٌ ٌكٌٕ دبطال ػهى  -أ 

 بد انتبنٍخ: االختظبط ٔفق انقٕاػذ انًؼتًذح يٍ يجهس انتؼهٍى انؼبنً فً كهٍخ أٔ يؼٓذ يؼتشف ثًٓب يٍ يجهس انجبيؼخ 

 ـ إجبصح فً انغت انجششي .

 ـ إجبصح فً عت األسُبٌ.

 ـ إجبصح فً انُٓذسخ انغجٍخ .

 ـ إجبصح فً انفٍضٌبء انغجٍخ .

 إجبصح فً انؼهٕو انذٌٍٕخ )انجٍٕنٕجٍب(. 

 ـ إجبصح فً انؼهٕو انظذٍخ . 

التقٌٌن الذي ٌحذده هجلس التعلٍن العالً ًتحذد ٌطبق على هاجستٍز التأىٍل ًالتخصص فً تطبٍقات اللٍزر النظام السنٌي ًفق  

 الخطة الذرسٍة ليذا الواجستٍز ًفق اَتً :

 السنة األًلى هقزرات إلزاهٍة

 ػذد انسبػبد األسجٕػٍخ  اسى انًقشس

    

 يجًٕع ػًهً                   َظشي

 6 3 3 أسبسٍبد انهٍضس

تفبػم انهٍضس يغ انًبدح انذٍخ ٔآثبسِ 

 انجٍٕنٕجٍخ

3 - 3 

 5 2 3 أجٓضح انهٍضس انغجٍخ ٔتقبَبتٓب

 3 - 3 تغجٍقبد انهٍضس فً انغت ٔانجٍٕنٕجٍب

 17 5 12 انًجًٕع

 السنة الثانٍة هقزرات إختٍارٌة

هناسبة خالل شيز هن ٌختار الطالب هادتٍن هن الوٌاد التالٍة إضافة إلى هشزًع ٌعول بو على هذار العام ًٌقذم فٍو أطزًحة 

 انتياء االهتحانات :



 ػذد انسبػبد األسجٕػٍخ  اسى انًقشس

 ػًهً                   َظشي

 2 - تغجٍقبد انهٍضس فً انجهذ      .1

 2 - تغجٍقبد انهٍضس فً عت انؼٌٍٕ      .2

 2 2 تغجٍقبد انهٍضس فً انجشادخ       .3

 2 2 تغجٍقبد انهٍضس فً انغت انجششي       .4

 2 2 تغجٍقبد انهٍضس فً عت األسُبٌ      .5

 2 2 إدظبء دٍٕي      .6

 2 2 أَظًخ انتظٌٕش ثبنهٍضس       .7

 2 2 تقبَخ انهٍضس       .8

 2 2 انكتشٍَٔبد ضٕئٍخ       .9

 2 2 ًَزجخ ٔيذبكبح .16

انتأٍْم ٔانتخظض فً تغجٍقبد انهٍضس انُٓذسٍخ ٔانظُبػٍخ ٔيذتّ ػبيٍٍ أٌ ٌكٌٕ دبطاًل ػهى ٌشتشط نقٍذ انغبنت فً يبجستٍش 

أٔ ػهى دسجخ يؼبدنخ نٓب يٍ كهٍخ أٔ يؼٓذ ػبل يؼتشف ثًٓب دسجخ اإلجبصح يٍ انجبيؼبد انذكٕيٍخ فً انجًٕٓسٌخ انؼشثٍخ انسٕسٌخ

 بنً فً االختظبطبد اَتٍخ :يٍ يجهس انجبيؼخ ٔفق انقٕاػذ انًؼتًذح يٍ يجهس انتؼهٍى انؼ

 إجبصح فً انُٓذسخ انًٍكبٍَكٍخ)جًٍغ االختظبطبد      -1

 إجبصح فً انُٓذسخ انكٓشثبئٍخ االنكتشٍَٔخ      -2

 أجبصح فً ُْذسخ االتظبالد      -3

 إجبصح فً ُْذسخ انذبسٕة       -4

ٔانظُبػٍخ نهُظبو انسُٕي ٔفق انتقٌٕى انزي ٌذذدِ ٌخضغ يبجستٍش انتأٍْم ٔانتخظض فً تغجٍقبد انهٍضس انُٓذسٍخ  

 يجهس انتؼهٍى انؼبنً ٔتذذد انخغخ انذسسٍخ نٓزا انًبجستٍش ٔفق اَتً:

 اسى انًقشس

 ػذد انسبػبد األسجٕػٍخ

 انًجًٕع                   ػًهً                   َظشي

 6 3 3 أسبسٍبد انهٍضس

 3 - 3 انكتشٍَٔبد ضٕئٍخ ٔثظشٌبد

 6 3 3 انكتشٍَٔبد انقذسح نهٍضس

 3 - 3 تغجٍقبد انهٍضس فً انُٓذسخ انظُبػٍخ

 18 6 12 انًجًٕع

  



  يقشساد اختٍبسٌخانسُخ انثبٍَخ :

ٌختبس انغبنت يبدتٍٍ يٍ انًٕاد االختٍبسٌخ انتبنٍخ إضبفخ إنى يششٔع ٌؼًم ثّ ػهى يذاس انؼبو ٌٔقذو فٍّ أعشٔدخ يُبسجخ خالل شٓش 

 يٍ اَتٓبء االيتذبَبد 

 

 

انجبيؼبد , ٌتى قجٕل انغالة نتذضٍش دسجخ يبجستٍش انتأٍْم يغ يشاػبح يب ٔسد فً انالئذخ انتُفٍزٌخ نقبٌَٕ تُظٍى  -(26انًبدح)

ٔانتخظض فً انًؼٓذ فً ػهٕو انهٍضس ٔتغجٍقبتّ انًفبضهخ ثٍٍ انًتقذيٍٍ ٌٔذذد يجهس انًؼٓذ أسس انًفبضهخ كًب ٌذق نًجهس 

 انًؼٓذ تذذٌذ ػذد انًقبػذ فً انًبجستٍش انًخظظخ نكم يٍ االختظبطبد انًقجٕنخ .

 انغالب انعشب فٙ يشدهرٙ انًاجسرٛشذسجٛم   

نذًهح اإلجاصج غٛش انسٕسٚح, دٛث ٚأذٙ انغانة  تعذ يشاعاج انششٔط أعالِ, ٚهضو إجشاء عًهٛح ذعادل انشٓادج 

 تجًٛع انشٓاداخ انرٙ دظم عهٛٓا يظذلح يع كشف انذسجاخ.

% (, فٛذك نهغانة عُذْا 60 إرا كاَد انشٓادج يعادنح إلدذٖ شٓاداخ كهٛح انرشتٛح ٔكاٌ انًعذل جٛذ ) فٕق

انرسجٛم فٙ يفاضهح انًاجسرٛش تعذ انُجاح تايرذاٌ انهغح, أيا إرا نى ذكٍ انشٓادج يعادنح نهرشتٛح فئيا أٌ ٚسجم 

فٙ كهٛح أخشٖ أٔ ًٚكٍ نهغانة أٌ ٚسجم فٙ يفاضهح دتهٕو انرأْٛم انرشتٕ٘, ٔذكٌٕ انًفاضهرٍٛ خالل شٓش 

 ٕٚنٕٛ يٍ كم عاو . ذًٕص / 

 و انشسٕو نهغالب انعشب فٙ انكهٛح ْٕ َظاو سُٕ٘ كانرانٙ:َٔظا

 دٔالس أيشٚكٙ. 200ذعادل انشٓادج : 

 نٛشج سٕسٚح. 400دٔالس أيشٚكٙ +  3850انسُح األٔنٗ: 

 نٛشج سٕسٚح. 400دٔالس أيشٚكٙ +  3000انسُح انثاَٛح: 

 نٛشج سٕسٚح. 400دٔالس أيشٚكٙ +  3200انسُح انثانثح: 

 :للتسجيل في الماجستير األوراق المطلوبة

 ) ٚؤخز يٍ يكرة سئٛس انذائشج(  ـ عهة خغٙ إنٗ انسٛذ األسرار انذكرٕس عًٛذ انكهٛح1

    ػذد انسبػبد األسجٕػٍخ  اسى انًقشس

 ػًهً                   َظشي

 2 2 تغجٍقبد انهٍضس انظُبػٍخ      .1

 2 2 تغجٍقبد انهٍضس فً االتظبالد انضٕئٍخ       .2

 2 2 يؼبنجخ اإلشبسح       .3

 2 2 تفبػم انهٍضس يغ انًبدح      .4

 2 2 ًَزجخ ٔيذبكبح       .5

 2 2 ضجظ انجٕدح      .6

 2 2 تقبَخ انهٍضس      .7



 ـ يخغظ انًاجسرٛش يٕلع يٍ األسرار انًششف ٔانهجُح انعهًٛح انًشكهح نًُالشح انًخغظ.2

 ـ طٕسج عٍ لشاس انهجُح انعهًٛح انًشكهح نًُالشح انًخغظ.3

 اإلجاصج انجايعٛح + دتهٕو انرأْٛم )فٙ دال ٔجٕدِ(طٕسج يظذلح عٍ   ـ4

ـ لشاس يجهس انكهٛح انًرضًٍ انُجاح تًمشساخ انسُح األٔنٗ ) تانُسثح نهُظاو انذذٚث( أٔ طٕسج 5

 يظذلح عٍ انذساساخ انعهٛا ) تانُسثح نهُظاو انمذٚى(.

 ـ ٔثٛمح يظذلح عٍ انُجاح تايرذاٌ انهغح األجُثٛح.6

انذساساخ انعهٛا ٕٚضخ تعذو ٔجٕد ياًُٚع انغانة يٍ ذسجٛم تذثّ فٙ ـ تٛاٌ ٔضع يٍ لسى 7

 انًاجسرٛش.

اسرًاسج تذث عهًٙ خاص تانًاجسرٛش يٕلع يٍ األسرار انًششف ٔانًششف انًشاسن تذال ٔجٕدِ  ـ 8

 ٔسئٛس انمسى انًخرض ) ًٚكٍ انذظٕل عهٛٓا يٍ يكرة سئٛس انذائشج(

نذاسٕب ٔذغثٛماذّ ٚغهة شٓادج لٛادج انذاسٕب انذٔنٛح ـ فٙ دال كاٌ يٕضع انثذث نّ عاللح تا9

(ICDL) 

  ٚجة يعادنح انشٓادج تانُسثح نهغالب انعشب. -10

  األوراق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم

ـ ذمشٚش األسرار انًششف ٔانًششف انًشاسن تذال ٔجٕدِ ٕٚضخ أٌ انشسانح أطثذد جاْضج ٔٚغهة 1

 نًُالشرٓا.يٍ انمسى انًخرض ذشكٛم نجُح 

 ـ طٕسج يظذلح يٍ يجهس انجايعح تُشش تذثٍٛ تانُسثح نهذكرٕساِ.2

ـ لشاس يجهس انجايعح انماضٙ ترسجٛم انغانة تذسجح انًاجسرٛش يع كافح لشاساخ انرًذٚذ أٔ إٚماف 3

 انمٛذ إٌ ٔجذخ.

 ـ تٛاٌ ٔضع يٍ لسى انذساساخ انعهٛا .4

 .تع انغانة دساسرّ عهٗ أساسٓا تانُسثح نهغهثح انعشبـ َجاح تانهغح + ذعادل انشٓادج انرٙ ذا5     

 األٔساق انًغهٕتح نًُخ دسجح انًاجسرٛش

 ـ ذٕلٛع كافح أعضاء انهجُح عهٗ انظفذح األٔنٗ يٍ انشسانح تعذ إجشاء انرعذٚالخ انًغهٕتح.6                       

 ـ لشاس نجُح انذكى عهٗ انشسانح + اسرثاَاخ انرمٕٚى.1

 ـ طٕسج عٍ انٕٓٚح انشخظٛح + شعثح انرجُٛذ )نهزكٕس(2

 نهمٛذ فٙ انًاجسرٛش.  ـ لشاس انجايعح3

جاح فٙ انًمشساخ تانُسثح نهُظاو انذذٚث أٔ دتهٕو انذساساخ انعهٛا ـ اإلجاصج انجايعٛح + لشاس ان4ُ

 تانُسثح نهُظاو انمذٚى.


