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 رقم الصفحة الموضوع مسلسل

 4 قيادات الجامعة والكلية 1
 5 أعضاء هيئة التدريس بالكلية 2
 11 كلمة أ.د/ عميد الكلية 3
 11 كلمة أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 4
 12 نشأة الكلية 5
 12 سالة الكلية رؤية الكليةر  6
 13 شروط القبول بالدراسات العليا 7
 14 قواعد عامة  أوال: 8
 19 البرامج الدراسية ثانيًا: 9
 21 نظام الدراسه ومتطلبات الدرجات العلمية ثالثًا: 11

11 
 بيان الرسوم الدراسية المقررة علي طالب الدراسات العليا

 )مصريين ووافدين(
44 
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 رئيس الجامعة   أ.د/ ياسر حسني محمد صقر  - 1
 قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث    محمد فهمى نجم أ.د/ ماجد  - 2
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب     سمير الدمرداش أ.د/  - 3
 امعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةنجم           نائب رئيس الجمحمد فهمى أ.د/ ماجد   - 4
 
 
 

 
 عميد الكلية  أ.د/ محمد عبد الفتاح بالل  - 1
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  أ.د/ علياء عبد الحليم يوسف  - 2
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمد حسن حجاج.د/ أ  - 3
 ية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنم   - 4
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 أستاذ متفرغ والمشرف على القسم   أ.د/ أحمد شرف الدين أحمد .1
 أستاذ بالقسم )معارة حاليًا(   أ.د/ ليلي محمد الفنجري .2
 أستاذ متفرغ بالقسم  أ.د/ هواف عبد الحكيم طلب .3
 ليًا( أستاذ مساعد بالقسم  )معارة حا  أ.م.د/ مها عطية هنا محمود .4
 أستاذ مساعد  بالقسم  أ.م.د/ أسامة عز الدين إمام .5
 )معار حاليًا(بالقسم  أستاذ مساعد  أ.م.د/ سيد عبد الجابر عبد الموجود .6
 أستاذ مساعد بالقسم  أ.م.د/ محمود عبد اللطيف .7
 )معارة حاليا(بالقسم أستاذ مساعد   أ.م.د/ دعاء سعد حسن الزنفلي .8
 أستاذ مساعد بالقسم  نصر عياط   محمد أ.م.د/ منى .9

 )معار حاليًا( بالقسمأستاذ مساعد   أ.م.د/ أيمن السيد خضر .11
 مدرس بالقسم  د/ شريف عبد القادر خليف .11
 مدرس بالقسم )معار حاليًا(   د/ محمد إبراهيم مرعي .12
 مدرس بالقسم  د/ أحمد بهاء الدين محمد فريد .13
 (حاليا مدرس بالقسم )أجازة   د/ شيماء محمد رشاد عيسي .14
 (حاليا مدرس بالقسم )أجازة   د/ أماني محمد عبد السميع .15
 مدرس بالقسم   د/ أماني محمد محمد عبده .16
 (حاليا)أجازة مدرس بالقسم   د/ فاطمه السيد عبد المعطي  .17
 مدرس بالقسم  د/ محمود مصطفي محمد  .18
 مدرس بالقسم د/ ليلي عبد اللطيف عبد المجيد .19
 مدرس بالقسم   د/ منال عبد القادر .21
 مدرس بالقسم و أمين مجلس القسم   شيماء محمد عزت د/ .21
 مدرس بالقسم  د/ مروه صالح فرحان محمد .22
 (حاليا)أجازة  مدرس بالقسم  د/ حنان فهمي فهمي فهمي .23
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 أستاذ متفرغ بالقسم و المشرف علي القسم  أ.د/ مصطفي سامي محمود .1
 حاليًا(أستاذ متفرغ بالقسم )معار   أ.د/ عباده سرحان أحمد البدوي .2
 أستاذ متفرغ بالقسم   أ.د/ عراقي حسين خليفه .3
 أستاذ متفرغ بالقسم   أ.د/ عاطف زكي غلوش .4
 أستاذ بالقسم وعميد الكلية  أ.د/ محمد عبد الفتاح بالل        .5
 أ.د/ علياء عبد الحليم يوسف             أستاذ بالقسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .6
 أستاذ بالقسم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  اج       أ.د/ محمد حسن حج .7
 استاذ مساعد بالقسم  أ.م.د/ أمل السيد أبو طبل .8
 (جازة حاليامدرس بالقسم )ا  د/ هدي محمد لطفي السيد .9

 مدرس بالقسم  د/ هاله عبد الجليل السيد .11
 مدرس بالقسم  د/ وليد أحمد يوسف موسي .11
 (جازة حاليامدرس بالقسم )ا عالد/ عمر محمد حمدي محمد عبد ال .12
 مدرس بالقسم   د/ أيمن محمد عزت .13
 (جازة حاليابالقسم )امدرس  د المنعم خريبةد/ غادة أحمد عب .14
 مدرس بالقسم كمال الدينمحمد  د/ وسام محمد حسن  .15
 مدرس بالقسم  د/ مروه محمد عبد الفتاح .16
 مدرس بالقسم   د/ هاله محمد عباس .17
 مدرس بالقسم د/ إنصاف حسين مصطفي محمد .18
 مدرس بالقسم  لي عيسيدأيه صدقي عد/  .19
 مدرس بالقسم د/ محمد نبيل حسين إبراهيم محمد  .21

 
 
 
 

 
 



 7 

 
 أستاذ مساعد بالقسم وقائم بعمل رئيس القسم         أ.م.د/ رويدا عبد الحميد صادق .1
 بالقسمأستاذ مساعد            أ.م.د/ محمود الخولي .2
 لقسممدرس با   د/ حسام الدين شمردن .3
 (حاليا)معار   مدرس بالقسم   عبد الحليم عيسي د/ ياسر حفني .4
 مدرس بالقسم  د/ نهله أحمد محمد الحجار .5
 مدرس بالقسم    د/ ماجد أحمد وافي  .6
 مدرس بالقسم         محمد عرابي  مهديطه د/  .7

 

  
 

 هولندا(-مدرس مساعد )بعثة خارجية  براهيمأحمد عبد الحميد محمد إ  - 1
 (حاليامدرس مساعد )أجازة   رمين عبد الحكيم عثمان قاسمن  - 2
 (حاليامدرس مساعد )أجازة    ليلي محمد عبد الحميد  - 3
 (حاليامدرس مساعد )أجازة  مروه أحمد مصطفي محمد عبد القادر  - 4
 استراليا(-مدرس مساعد )بعثة خارجية   مصطفينور مصطفي عبد الحميد   - 5
 

  
 عيدهم    راويمي محمود الدف -1
 عيدم    أحمد السيد يعقوب-2
 معيد  شريف مسعد عبد الفتاح محمد  - 3
 معيد   أحمد هاشم السيد محمد  -4
 معيد   إيناس محمد فتحي حسين  -5
 معيده   ساره محمد أحمد نعيم  -6
 معيد  معتز عبد الفتاح السيد عبد العال  -7
 معيد    أحمد مجدي يوسف – 8
 معيد   د سليمانهالل أحم  - 9
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 معيده   صفاء مجدي سعد  - 11
 معيده   كشك مروه محمد السعيد -11
 معيد   غالب هيثم علي محمد -12
 معيد  علي جالل الدين عبد المتعال  - 13
 معيد   عبد اهلل سيد ياسين  - 14
 معيد   مصطفي عادل محمد  - 15
 معيده    رنا عمرو محمد  - 16
 معيد   وائل محمد عباس  - 17
 معيده     آيه هشام -18
 معيد    احمد عتمان -19
 معيده     هند سيد -21

 

 
 مساعد  مدرس  سمير عبد العظيم محمد السيد .1
 )إجازه دراسية(مدرس مساعد    مي أحمد السيد حمد اهلل .2
 مدرس مساعد )إجازه دراسية(  إيهاب كامل عبد الحميد الجندي  .3
 رس مساعد )إجارة دراسية(مد  عمرو أحمد صبري عبد الرحمن .4
 انجلترا( -مدرس مساعد )بعثة خارجية    على سهي أحمد احسان .5
 مدرس مساعد  ساره نبيل عبد اهلل عبد القادر .6
 مدرس مساعد   سيو محمد السعيد محمد م .7
 (فرنسا -)بعثة خارجية  مدرس مساعد   محسن حسن عبد الحكيم .8
 مدرس مساعد  مني رجب سيد عبد الجيد .9

 

  
 معيد  سالم جمال عبد الجابر عالما  - 1
 معيد   أحمد محمدين السيد فراج  - 3
 معيده   رنا صالح الدين حسين  - 5
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 )اجازة حاليا( معيده  سلوي أسامه سليم عبد العال  - 6
 معيد   ميالد أبو الخير بشاره  - 7
 معيد  مصطفى أحمد هشام مصطفي  - 8
 )اجازة حاليا(  معيد    دعاء عبد اهلل عبد المحسن   -9

 همعيد   حسام  هدير سامي عباس -11
 معيد  البدوى السيدأحمد محمود محمود  -11
 معيد  خميس أحمد عبد القادر رضوان -12
 معيد   هنيدى محمد حسني رسمي -13
 معيد  عبد القوى أحمد نادي دنيال  -14
 معيد  تامر عبد العزيز عبد المجيد -15
 (حاليا معيد   )مجند                   وائل عيد فتحى عيسى   -16
 معيده  محمد اسماعيل ايمان اسماعيل -15

 

  
 معيد   بيشوي بديع فهمي  .1
 معيدة    أسيل رمضان إبراهيم .2
 ()بعثه خارجيةمعيدة           ياسمين عباس فتحي .3
 (حاليامعيدة  )أجازة    سمر فتحي مختار .4
 معيد   إسالم زكريا أحمد .5
 معيد   لبرمحمد حامد عبد ا .6
 معيدة   أية عبد اهلل جبريل .7
 معيد    البراء أحمد وهبه .8
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 أبنائي وبناتي  وزمالئي ........
يسعدني نيابة عن أسرة الكلية أن أرحب بكم في كليتكم ولما كانت الكلية تواكب عصر  

وق بالمثابرة والجهد والفكر تكنولوجيا المعلومات فإنني علي ثقة فيكم في أن تستكملوا مسيرة التميز والتف
 الع والبحث علي كل ما هو جديد في العلم.طالراقي واال

 
 وفقكم اهلل لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .......

 
 عميد الكلية     

 
 محمد عبد الفتاح باللأ.د/      

 



 11 

 
 

 
 

 وزمالئي ........  أعزائي
نئهم بتميزهم العلمى الذي أتاح لهم يسعدني أن أرحب بطالب الدراسات العليا الجدد وأه 

جامعة حلوان. يسرني أن أقدم لكم  –األنضمام الي أسرة الدراسات العليا بكلية الحاسبات و المعلومات 
ا هذا الكتيب ليكون مرشدا لكم خالل فترة دراستكم يوضح لكم أقسام الكلية المختلفة و المواد المقدمة فيه

 ائح و القوانين التى تحكم الدراسات العليا بالكلية.للو او مساراتها. كما يكون دليل 

وأتمني لكم جميعًا التوفيق ونقدر مشاركتكم واقتراحاتكم للتطوير الدائم للدراسات العليا في التميز 
والتفوق والفكر الراقي واالطالع والبحث في كل جديد في العلم. فأنتم أمل المستقبل وعماد الغد وفقنا 

 يه الخير.اهلل واياكم لما ف
         
 
 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 

 علياء عبد الحليم يوسفأ.د/            
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علو  نشاواك يل وة اسحاتوتال واسمعلوموال يموا وافوق  81/7/8991جامعة حلووا  تاواخ    وافق مجلس

اسداخل ة سهوا ويو  تو سو ىوسو  عل  نشااك اسيل ة واعاماد اسالئحة  7/8/8991اسمجلس األعل  سلجامعال تااخ   

 يل ال اسحاتتال ف  مصخ.

 
تإشااك اسيل ة مع ثالث يل ال مماثله ف   8991ستشة  189وصدخ قخاخ است د خئ س اسجمهوخ ة خقم 

جامعال ىخخي تهدف اسمتايمة اسفعاسة ف  خدمة اسمجامع واااحة اسفخصة ىمام اسجم ع ساعلم اقش ال اسحاتتال 

خدم قضا ا اساشم ة سدخول عصخ اسمعلومال واسمعخفة و سو تاأي ل اسقوي استاخ ة وشظم اسمعلومال تما  

 اسالزمة ستوق اسعمل ف  اسعصخ اسجد د مع قدخاها عل  اساشافس ف  ي ا اسمجال.

 

 
( تااخ   602اعامد مجلس يل ة اسحاتتال واسمعلومال ختاسة وخؤ ة اسيل ة ف  جلتاه خقم )

62/6/6081. 

محل  اعمل عل  نعداد خخ ج مام ز قادخ عل  اسمشافتة ف  توق اسعمل اسى  ي   ختاسة اسيل ه
 اإلقل م  ف  مجاالل اسحاتتال واسمعلومال مع اإلتهام ف  خدمة اسمجامع اسمحل  ونثخاك استحث اسعلم .و

يل ة اسحاتتال واسمعلومال تجامعة حلوا  اس  اسام ز اسعلم  واسعمل  واستحث  ف  االخص خؤ ة يما  

 ل اسحاتتال واسمعلومال محل اً واقل م اً .مجا
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   . حدد مجلس اسجامعة تدا ة وشها ة اسفصول اسدخات ة ومواع د اساقدم واسق د سيل عام دخات  

 
  ،استاعة اسمعامدة ي  وحدة عمل ة اتجل سلطاسب ف  حاسة شجاحه ف  اسمقخخ اس ي  دخته

عة دخات ة ىتتوع اً ف  حاسة اسمحاضخال اسشظخ ة ىو تاعا   دخات ا   وي  عتاخة ع  تا

، وايو  استاعة اسمعامدة ي  ىتاس اع     هىتتوع اً ف  حاسة اسمحاضخال اسعمل ة ىو اساطت ق

اسعبك اسدخات  سلطاسب ف  يل فصل دخات  وفقاً ألحيام ي ه اسالئحة ، يما اشظم ي ه اسالئحة 

 سمطلوب اجا ازيا يماطلتال ىتات ة سلحصول عل  يل دخجة علم ة.عدد استاعال اسمعامدة ا

 
اسفصل اسدخات  األتات  يو اسفاخة اسزمش ة اسممادة ت   تدك اسدخاتة وشها اها تما ف   سو فاخة   - 8

ىتتوعاً، وااأسف استشة اسدخات ة  87 – 81االماحاشال، وااخاوح مدة اسفصل اسدخات  ما ت   

ات   ، و جوز تعد موافقة مجلس اسجامعة تشاك عل  اقاخاح مجلس اسيل ة م  فصل   دخات    ىت

 عخض مقخخال دخات ة ف  فصل ص ف  وفقاً سلقواعد واساخوط اسا   حدديا مجلس اسيل ة.

 %61 حخم اسطاسب م  حضوخ االماحا  اسشهائ  سلمقخخ اسدخات  ن ا زادل شتتة غ اته ع    - 6

 خصد اقد خهاسفصل اسدخات  اسواحد و ق د خاتتاً ف  اسمقخخ و م  استاعال اسمعامدة سلمقخخ ف  

(F) .ىي خاتب 

 جوز عقد فصل دخات  ص ف  ن ا اوفخ اسعدد اسمشاتب م  اسداخت   تعد موافقة مجلس اسيل ة    - 3

( تاعال معامدة 2عل  ىال از د استاعال اسمعامدة اسا   دختها اسطاسب ف  ي ا اسفصل ع  )

عة تشاك عل  اقاخاح مجلس اسيل ة مقاتل اسخدمال اساعل م ة اسا   دفعها و حدد مجلس اسجام

اسطاسب مقاتل يل تاعة معامدة، يما  حدد مجلس اسجامعة تشاك عل  اقاخاح مجلس اسيل ة 

 ميافأل ىعضاك ي ئة اسادخ س ومعاوش هم اسقائم   تاسادخ س خالل فصل اسص ف.
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  اساقد خال وماوتط األوزا 

 ا  اقد خال اسمقخخال عل  اسشحو اسااس احتب ىوز  - 8

 النسبة المئوية

 
 التقدير

 
 النقاط

90 – 800 A 1 

11 - 19 A- 3.1 

10 – 11 B 3 

71 – 79 B- 6.1 

70 – 71 C 6 

21 – 29 C- 8.1 

20 – 21 D 8 

 صفخ F 20ىقل م  

 

حصل عل ها  ام حتاب مجموع شقاط اسمقخخ عل  ىتاس حاصل ضخب عدد اسشقاط اسا     - 6

 اسطاسب ف  عدد استاعال اسمعامدة سلمقخخ و سو ألقخب خقم   عاخ   .

اسمعدل اسفصل  يو ماوتط ما  حصل عل ه اسطاسب م  مجموع شقاط ف  اسفصل اسدخات ،   - 3

و حتب عل  ىتاس حاصل قتمة مجموع اسشقاط سلمقخخال اسمتجلة ف  اسفصل اسدخات  عل  

سلمقخخال اسمتجلة ف  اسفصل اسدخات  و سو ألقخب خقم    نجماس  عدد استاعال اسمعامدة

 عاخ   .

اسمعدل اساخيم  يو ماوتط ما  حصل عل ة اسطاسب م  مجموع شقاط جم ع اسمقخخال اسمتجلة   - 1

خالل اسفاخال اسدخات ة استاتقة سحتاب اسمعدل، و ام حتاته عل  ىتاس مجموع شقاط جم ع 

سدخات ة استاتقة سحتاب اسمعدل مقتوماً عل  مجموع عدد اسمقخخال اسمتجلة خالل اسفاخال ا

 استاعال اسمعامدة اسمتجلة خالل اسفاخال استاتقة سحتاب اسمعدل و سو ألقخب خقم   عاخ   .

مشها  %20م  اسدخجة اإلجماس ه سيل مقخخ سألعمال اسفصل ة و خصص  %10 خصص   - 1

 سالماحا  اسشهائ .

 



 17 

 ل اسمعامدة اسا   تمح سلطاسب تاتج لها خالل اسفصل اسعبك اسادخ ت  يو عدد استاعا

اسدخات  اسواحد. و ام احد د حداً ىدش  وحداً ىقص  سلعبك اسدخات  سيل دخجة وفقاً ألحيام 

 ي ه اسالئحة.

 
    ع   يل قتم علم  ف  تدا ة يل فصل دخات  مخاداً ىياد م اً ىو ىيثخ سيل اخصص م  ت 

و اوس  اسمخاد األياد م  مهام اإلخااد األياد م  سطالب  ىعضاك ي ئة اسادخ س داخل اسقتم.

اسدتلوم خالل فاخة اسدخاتة تاسيامل وطالب اسماجتا خ واسدياوخاه ف ما قتل اتج ل اسختاسة. 

و اوس  اسماخف عل  اسختاسة مهام اسمخاد األياد م  سلطالب اسمتجل   سختاسة اسماتجا خ ىو 

 اسدياوخاه.

 
خخ ىو ىيثخ خالل األتتوع   األول واسثاش  م  تدا ة اسفصل اسداخت  ـ   تمح سلطاسب ح ف مق

 وف  ي ه اسحاسة ال  ثتل سه ف  تجله ىشه مشتحب.

ـ   جوز سلطاسب وتموافقة مجلس اسيل ة االشتحاب م  مقخخ ىو ىيثخ خالل األتات ع استل 

وال ادخل  (W)األوس  م  اسفصل اسدخات  وف  ي ه اسحاسة  ثتل سه ف  تجله ىشه مشتحب 

 ي ه اسمقخخال ف  حتاب اقد خ اسطاسب.

ـ   جوز سلطاسب ى   شتحب يل اً م  اسدخاتة ف  ىحد اسفصول اسدخات ة و سو تموافقة مجلس 

اسدخاتال اسعل ا تشاك عل  اقاخاح م  مجلس اسيل ة، وف  ي ه اسحاسة  ثتل سه ف  تجله ىشه 

ت ، و جوز تموافقة مجلس سجم ع مقخخال اسفصل اسدخا (CW)مشتحب تع خ مقتول 

اسدخاتال اسعل ا تعد ىخ  خىي مجلس اسيل ة عدم حتاب ي ا اسفصل اسدخات  ضم  اسمدة 

 االعا اد ة سش ل اسدخجة.

 
   تمح سلطاسب تإضافة مقخخ ىو ىيثخ خالل األتتوع   األول واسثاش  م  اسفصل اسدخات 

 فقاً ألحيام ي ه اسالئحة.و سو مع مخاعاة اسحد األقص  سلعبك اسدخات  اسمتموح ته و

 
  جوز اأج ل االماحا  اسشهائ  عل  تت ل االتاثشاك ن ا ما يا  سلطاسب ظخوف قهخ ة و سو 

 تاساخوط اسااس ة:

 ـ  ى   يو  اغ ب اسطاسب ع  االماحا  تع خ  قتله مجلس اسيل ة. 

 اعاتخ خاتتاً ى   ؤدي اسطاسب االماحا  ف  موعد غا اه شها ة اسفصل اسدخات  اسااس ، ونالـ  

 ف  اسمقخخ.
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م   %71ـ  ى   يو  اسطاسب متاوف اً شتتة اسحضوخ اسمشصوص عل ها ف  ي ه اسالئحة )

 استاعال اسمعامدة سلمقخخ(.

 .(I)وف  ي ه اسحاسة اخصد دخجة اسطاسب ف  اسمقخخ اسمؤجل اماحاشه غ خ ميامل  

 
 ل دخجة علم ة وفقاً الحيام ي ه  ام اش اخ اسطاسب ن ا سم  حقق اسمعدل اساخايم  اسمحدد سي

 اسالئحة ف  شها ة يل فصل دخات . 

 
 :يتم إلغاء قيد الطالب في الحاالت التالية 

ـ ن ا سم  تايمل ماطلتال اسحصول عل  اسدخجة اسمق د تها خالل اسمدد اسزمش ة اسمحددة وفقاً 

 ألحيام ي ه اسالئحة.

 مطلقاً. ـ  ن ا خفضل سجشة اسحيم واسمشاقاة اسختاسة خفضاً 

 ـ  ن ا سم  تايمل اسختاسة ف  اسمدة اسا  احدديا سجشة اسحيم واسمشاقاة. 

 ـ  ن ا يا  قد ام نش اخه مخا   ماااس    ف  فصل   دخات    ماااس    م  قتل اسماخف.

 ـ  تشاك عل  طلته.

  ن ا ختب اسطاسب ف  ىحد اسمقخخال األتات ة )اإلجتاخ ة(  اوجب عل ه نعادة دخاتة ي ا

سمقخخ واسشجاح ف ه، ون ا ختب اسطاسب ف  مقخخ اخا اخي  جوز سه اتاتداسه تمقخخ اخا اخي ا

 ىخخ ودخاتاه واسشجاح ف ه.
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 مرحلة الدبلومات أواًل:
 دبلوم علوم الحاسب .1
 دبلوم نظم المعلومات .2
 دبلوم تكنولوجيا المعلومات .3
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 ماجستير علوم الحاسب .1
 ماجستير نظم المعلومات .2
 ماجستير تكنولوجيا المعلومات .3
 ماجستير تكنولوجيا معلومات األعمال .4
 ماجستير نظم المعلومات الجغرافية .5
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 راهمرحلة الدكتو  ثالثُا:
 دكتوراه علوم الحاسب .1
 دكتوراه نظم المعلومات .2
 دكتوراه تكنولوجيا المعلومات .3
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 الدبلومات أواًل:
 

 ام اإلعال  ع  اسدتلوم طتقاً سالجخاكال واسمواع د اسا  احدديا اسجامعة، و حدد مجلس اسيل ة   - 8

ااخط سق د اسطاسب ما ىعداد اسطالب اسمقتوس   تعد ىخ  خىي مجاسس األقتام اسعلم ة اسمخاصة و 

  ل : ـ

 الدبلومات التخصصية  -أ  

 أن يكون حاصالً علي: 

ـ  دخجة استياسوخ وس ف  اسحاتتال واسمعلومال م  نحدي يل ال اسحاتتال واسمعلومال 

تاسجامعال اسمصخ ة ىو عل  دخجة معادسة سها م  معهد علم  آخخ معاخف ته م  

 اسمجلس األعل  سلجامعال.

 ات التطبيقيةالدبلوم  -ب 

ى   يو  حاصالً عل  دخجة استياسوخ وس م  نحدي اسجامعال اسمصخ ة ىو عل  دخجة  

 معادسه سها م  معهد علم  ىخخ معاخف ته م  اسمجلس األعل  سلجامعال.

 
 نظام الدراسة

 الدبلومات التخصصية  -أ 

 ( تاعة معامده.81ي  ) استاعال اسمعامدة اسمقخخة سش ل دتلوم اسدخاتال اسعل ا اساخصص ة   -   

 الدبلومات التطبيقية  -ب 

مشها  ( تاعة معامدة30عدد استاعال اسمعامدة اسمقخخة سش ل دتلوم اسدخاتال اسعل ا اساطت ق ة ي  )  -   

 .تاعة معامدة  ام احد ديا تواتطة اسمخاد األياد م  86

( 15عامدة واسحد األقص  )( تاعال م9اسحد األدش  سلاتج ل ف  اسفصل اسدخات  اسواحد ) -جـ 

 تاعة معامدة.

اسحد األقص  سش ل اسدتلوم اسماخصص عاما  واسحد األقص  سش ل اسدتلوم اساطت ق  ثالث تشوال  -د  

وسمجلس اسيل ة اسحق ف  ز ادة اسحد األقص  اسمشصوص عل ه تشه نضاف ة تشاك عل  ع خ  قدمة 

 اسطاسب و قتله اسمجلس.
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 (  اسمقخخال اسدخات ة اسخاصة تيل دتلوم.26خدة ف  اسمادة خقم )ات   اسجداول اسوا  -يـ  

 
 مدة الدراسة ونظام االمتحانات

اعقد االماحاشال ف  شها ة يل فصل دخات  ف  اسمقخخال اسا  دختها اسطاسب وايو    -ى  

االماحاشال احخ خ ة ف  جم ع اسمقخخال ما عدا مادة اسماخوع ف يو  االماحا  ف ها افه اً 

 اقاة( تواتطة سجشة مماحش   اايل تواتطة األقتام اسعلم ة واعامد م  مجلس اسيل ة.)مش

دخجة   ( 20( دخجة ىعمال استشة )10( دخجة مشها )800اسدخجة اسشهائ ة سيل مقخخ ) -ب  

 ( تاعال سيل مقخخ. 3سالماحا  اسشهائ  وزم  االماحا  )

ادة اسماخوع فاماد سمدة فصل   دخات    تاعال ىما م 3استاعال اسمعامدة سيل مقخخ ي    -ج 

 تاعال. 2و تاعااها اسمعامدة 

 ( دخجة م  مجموع دخجال اسمقخخ. 20دخجة اسشجاح ف  اسمقخخ اسواحد )  -د 
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 توضح الجداول التالية مقررات الدبلومات المختلفة 

 دبلوم علوم الحاسب    - 1

 المقررات اإلجبارية 

8- 511 CS يشدتة استخمج ال    Software Engineering 

6- IS 511   قواعد است اشال          Databases     

3- IT 511   اتيال اسحاتب       Computer Networks  

 المقررات االختيارية 

  مقخخال م  قائمة اسمقخخال االخا اخ ة 3 ام اخا اخ 

 اسم  المقرر الكود اسم  المقرر الكود

CS 531 
 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 
IT 513 

 اأم   اسمعلومال

Information Security 

CS 541 
  اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
CS 503 

 األشظمة اسموزعة

Distributed Systems 

IT 521 
 اسوتائط اسماعددة

Multimedia 
IS 502 

 اسطخق اسيم ة

Quantitative Methods 

CS 502 

 اسخواخزم ال واألشظمة اسماواز ة

Algorithms and parallel 

systems 

CS 591 

 موضوعال مخااخة ف  علوم اسحاتب

Selected Topics in Computer 

Science 

 دبلوم نظم المعلومات - 2

 المقررات اإلجبارية 

8- CS 511   يشدتة استخمج ال   Software Engineering 

6- IS 511      قواعد است اشال       Databases      

3- IT 511    اتيال اسحاتب       Computer Networks   
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 المقررات االختيارية 

 مقخخال م  قائمة اسمقخخال االخا اخ ة  3 ام اخا اخ 

 اسم  المقرر الكود اسم  المقرر الكود

IS 552 
 شظم دعم ااخا  اسقخاخ

Decision Support Systems 
IS 542 

 تشاك اطت قال عل  اسوب

Web-based Applications 

IS 561 

 مقدمة ف  اسمعلوماا ة اسطت ة واسح و ة

Introduction to Medical and 

Bio- informatics 

IS 591 

موضوعال مخااخة ف  شظم 

 اسمعلومال

Selected Topics in 

Information Systems 

IS 581 

 مقدمة ف  شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Introduction to Geographic 

Information Systems 

IS 551 
 متاودعال است اشال

Data Warehouses 

CS 531 
 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 
IS 553 

 اساشق ب ع  است اشال

Data Mining 

 

 دبلوم تكنولوجيا المعلومات  -3

 المقررات اإلجبارية

8- CS 511   يشدتة استخمج ال        Software Engineering  

6- IS 511    قواعد است اشال              Databases     

3- IT 511    اتيال اسحاتب Computer Networks   
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 المقررات االختيارية 

 مقخخال م  قائمة اسمقخخال االخا اخ ة 3 ام اخا اخ 

 اسم  المقرر الكود اسم  المقرر الكود

CS 541 
 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
IS 561 

 سح و ةمقدمة ف  اسمعلوماا ة اسطت ة وا

Introduction to Medical and Bio- 

informatics 

IT 531 
 اساعخف عل  األشماط

Pattern Recognition 
IS 581 

 مقدمة ف  شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Introduction to Geographic 

Information Systems 

CS 503 
 األشظمة اسموزعة

Distributed Systems 
CS 531 

 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 

CS 504 
 شظم اسااغ ل

Operating systems 
IS 542 

 تشاك اطت قال عل  اسوب

Web-based Applications 

 

 دبلوم نظم المعلومات الجغرافية -1

 المقررات اإلجبارية 

 اسم  المقرر الكود

IT 501 
 مقدمة ف  ايشوسوج ا اسمعلومال

Introduction to Information Technology 

IS 583 
  قواعد است اشال اسجغخاف ة

Geographic Databases 

IS 581 
 مقدمة ف  شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Introduction to Geographic Information Systems 

IT 561 
 مقدمة ف  االتااعاخ ع  تعد

Introduction to Remote Sensing 

IS 589 
 اف ةماخوع اطت ق  ف  شظم اسمعلومال اسجغخ

A Project in Geographic Information Systems 
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 المقررات االختيارية 

 مقخخال م  قائمة اسمقخخال االخا اخ ة  1 ام اخا اخ 

 اسم  المقرر الكود اسم  المقرر الكود

IS 582 

 اتيال اسمعلومال اسجغخاف ة

Geographic Information  

Networks 

IT 562 

 سعاسم مقدمة ف  اع    اسموقع ا

Introduction To Global 

Positioning System 

IS 584 

 احل ل واصم م شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Analysis and Design of 

Geographic Information 

Systems 

IS 585 

تشاك اساطت قال اسجغخاف ة عل  

 اسو ب

Web-based geographic 

applications 

CS 541 
 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
IS 501 

 اسشم جة و اسمحاياة

Modeling and simulation 

IT 532 
 معاسجة اسصوخ اسخقم ة

Digital image processing 
IS 541 

 نداخة ماخوعال شظم اسمعلومال

Information Systems 

Project Management 

IT 521 
 اسوتائط اسماعددة

Multimedia 
IS 502 

 اسطخق اسيم ة

Quantitative Methods 

 

 دبلوم المعلوماتية الطبية والحيوية -5

 المقررات اإلجبارية 

 اسم  المقرر الكود

IT 501 مقدمة ف  ايشوسوج ا اسمعلومال Introduction to Information Technology            

IS 511 قواعد است اشال                                                                              Databases   

IS 561 
                                                        ف  اسمعلوماا ة اسطت ة واسح و ة مقدمة

Introduction to Medical and Bio- informatics                                           

IS 531 احل ل واصم م اسشظم                                        Systems Analysis and Design 

IS 569 
 ماخوع اطت ق  ف  اسمعلوماا ة اسطت ة واسح و ة

A Project in Medical and Bio-Informatics                                                 
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 المقررات االختيارية 

 الخا اخ ةمقخخال م  قائمة اسمقخخال ا 1 ام اخا اخ 

 اسم  المقرر الكود اسم  المقرر الكود

IS 

582 

 اتيال اسمعلومال اسجغخاف ة

Geographic Information  Networks 

CS 

531 

 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 

IS 

563 

 اطت قال االشاخشل ف  اسمجاالل اسطت ة واسح و ة

Medical and Biological Internet Applications 

IS 

564 

 شظم اسختخة اسطت ة

Medical Expert 

Systems 

IS 

541 

 نداخة ماخوعال شظم اسمعلومال

Information Systems Project Management 

IS 

565 

شظم دعم ااخا  اسقخاخ 

 اسطت ة

Medical Decision 

Support Systems 

IS 

562 

 اإلحصاك اسح وي واساطت ق 

Bio and Applied Statistics 

IS 

501 

 اسشم جة و اسمحاياة

Modeling and 

simulation 

IS 

566 

 اسجواشب األخالق ة واسقاشوش ة ف  اسمعلوماا ة اسطت ة واسح و ة

Ethical and Legal Aspects of Medical  and Bio-

Informatics 

IS 

553 

 اساشق ب ع  است اشال

Data mining 

 معلومات األعمال دبلوم تكنولوجيا -6

 ت اإلجبارية المقررا

 اسم  المقرر الكود

IT 501 مقدمه ف  ايشوسوج ا اسمعلومالIntroduction to Information Technology         

IS 511 قواعد است اشال                                                                           Databases 

IS 531 احل ل واصم م اسشظمSystems Analysis and Design                                      

IS 571 اساجاخة االسياخوش ة                                                                 E-Commerce 

IS 579 اسماخوع اساطت ق  ف  مجال ايشوسوج ا األعمال A Project in Business Technology    
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 ت االختيارية المقررا

 مقخخال م  قائمة اسمقخخال االخا اخ ة  1 ام اخا اخ 
 اسم  المقرر الكود اسم  المقرر الكود

IS 501 
 اسشم جة و اسمحاياة

Modeling and simulation 
IS 551 

   متاودعال است اشال

Data warehouses 

IS 542 
 تشاك اطت قال عل  اسو ب

Web-based Applications 
IS 553 

 ساشق ب ع  است اشالا

Data mining 

IS 541 

 نداخة ماخوعال شظم اسمعلومال

Information Systems 

Project Management 

IS 552 
 شظم دعم ااخا  اسقخاخ

Decision support systems 

CS 541 
 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
IT 521 

  اسوتائط اسماعددة

Multimedia 

CS 503 
 عةاألشظمة اسموز

Distributed Systems 
CS 531 

 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 

 
 ليتمكن من التقدم لمرحلة الماجستير. (C)ملحوظة: البد من حصول الطالب علي معدل تراكمي 
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 الماجستير ثانيُا:
 

 قواعد القبول

 و  ااخط سق د اسطاسب ف  مخحلة اسماجتا خ ما  ل :

عل  دخجة استياسوخ وس ف  اسحاتتال واسمعلومال م  نحدي يل ال اسحاتتال ى   يو  حاصالً   - 8

 واسمعلومال تاسجامعال اسمصخ ة ىو ما  عادسها.

 جوز ق د اسطاسب ف  مخحلة اسماجتا خ ن ا يا  حاصالً عل  دتلوم اسدخاتال اسعل ا اساخصص ة   - 6

ل ىو ما  عادسها تاقد خ عام ج د ف  اسحاتتال واسمعلومال م  نحدي يل ال اسحاتتال واسمعلوما

 عل  األقل عل  ى   يو  اسق د ف  اساخصص اسمماثل سلدتلوم اسحاصل عل ه اسطاسب.

 جوز ق د اسطاسب ف  مخحلة اسماجتا خ ن ا يا  حاصالً عل  نحدي دتلومال اسدخاتال اسعل ا   - 3

خ عام ج د عل  األقل عل  اساطت ق ة م  نحدي يل ال اسحاتتال واسمعلومال ىو ما  عادسها تاقد 

 ى   يو  اسق د ف  اساخصص اسمماثل سلدتلوم اسحاصل عل ه.

تاسشتتة سلطالب اسوافد    اوس  مجلس اسجامعة تعد ىخ  خىي مجلس اسيل ة احد د اخوط قتوسهم   - 1

 م  شاح ة اساقد خ اسعام ف  مخحلة استياسوخ وس وتاق  اخوط اسقتول.

 
 اجتا خ يو تشاا  م الد اا  واسحد األقص  يو خمتة تشوال اسحد األدش  سش ل دخجة اسم

م الد ة م  ااخ   اسق د. و جوز سمجلس اسيل ة اسموافقة عل  اتقاك اسق د سمدد ىخخي محددة تشاك 

 عل  طلب متتب م  اسماخف ىو اسماخف   وتموافقة مجلس اسدخاتال اسعل ا تاسجامعة.

 
  تاعة معامدة تشجاح وال  جوز  61اجا ازه عدد  جوز سلطاسب اتج ل ختاسة اسماجتا خ تعد

( اهخاً م  ااخ   موافقة مجلس اسيل ة عل  86اقد م اسختاسة سلمشاقاة واسحيم نال تعد مخوخ )

 اساتج ل.

 
  اطب ق د اسطاسب ف  دخجة اسماجتا خ ن ا سم  اقدم اسطاسب ساتج ل ختاسة اسماجتا خ تعد 

 مخوخ ثالث تشوال م  ااخ   ق ده.
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 ( تاعال معامدة و يو  2  اسحد األدش  سلعبك اسدخات  ف  اسفصل اسدخات  اسواحد يو ) يو

 ( تاعة معامدة.81اسحد األقص  )

 
  اسحد األدش  سدخجة اسشجاح ف  اسمقخخ اسدخات  ف  متاوي اسماجتا خ يوD (20% و ش خ )

تخ اسطاسب قد ف  يل فصل دخات ، وال  عا Cاسطاسب ن ا سم  حقق معدالً اخايم اً مقداخه 

 فأعل . Cاتايمل ماطلتال اسدخجة نال ن ا حصل عل  معدل اخايم  مقداخه 

 
 ( تاعال معامدة طوال مدة دخاتاه اسمتموح تها ف  9 تمح سلطاسب دخاتة ما ال  اجاوز )

تخشامج اسماجتا خ و سو م  ىجل خفع معدسه اساخايم ، وف  ي ه اسحاسة  تمح سلطاسب اعادة 

، يما  جوز سه تغخض خفع معدسه Cاسا   يو  معدل اسطاسب ف ها ىقل م  دخاتة اسمقخخال 

 اساخايم  دخاتة مقخخال سم  تتق سه دخاتاها.

 
 حصل عل ها ضم  معدسه  اسا  ن ا ىعاد اسطاسب دخاتة مقخخاً ختب ف ه احاتتل سه اسدخجة 

 اساخايم .

 
  سجشة اسدخاتال اسعل ا  جوز سمجلس اسيل ة تشاًك عل  اقاخاح مجلس اسقتم اسمخاص وخىي

واستحوث احاتاب تعض اسمقخخال ف  متاوي اسماجتا خ تتق سلطاسب دخاتاها واسشجاح ف ها 

 تإحدي اسجامعال اسمصخ ة ىو األجشت ة ىو ما  عادسها.

 
  وص  مجلس اسيل ة تشاك عل  مجلس اسقتم اسمخاص وسجشة اسدخاتال اسعل ا واستحوث مشح 

 فاك اسطاسب سلاخوط اسااس ة: دخجة اسماجتا خ ف  حاسة اتا 

 تاتقا( تاعة معامدة واحق ق اسمعدالل اسواخدة 61شجاح اسطاسب ف  اسمقخخال اسدخات ة )  -ى 

 معدل سلاخايم  الجا از دخجة اسماجتا خ.سلحد األدش  سدخجة اسشجاح ف  اسمقخخ اسدخات  وسل

 اعمق ف  مجال اساخصص.ى   قوم سمدة عام عل  األقل م  ااخ   اتج ل اسختاسة تتحث م -ب

 قدم ختاسة اقتلها سجشة اسمشاقاة واسحيم اسمايلة طتقاً سقاشو  اشظ م اسجامعال. ى   -ج 

 ى   تاوف  اسمتاوي اسلغوي اس ي اطلته اسجامعة  -د  

 
  ات   اسجداول اسمقخخال اسدخات ة اسا  ادخس ف  دخجة اسماجتا خ وعدد استاعال اسمعامدة

 سيل مقخخ.



 30 

 

 اول التالية مقررات الماجستير المختلفةتوضح الجد

 أوال:  ماجستير علوم الحاسب

 (تحث ة سلختاسةتاعة  86مقخخال دخات ة +  61تاعة ) 32عدد استاعال اسمعامدة: 

 

 مقررات إجبارية  -1

 ساعات لكل مقرر  (  3ساعات معتمدة بواقع   9مقررات )  3 

 اسم المقرر الكود

619 CS لم ةاسع شظخ ة اسحتاتال Theory of  Computation                 

CS 604 شظم اسااغ ل اسماقدمةAdvanced Operating Systems            

CS 609 طخق وىدوال تحث Research Methods and tools                

 

 مقررات اختيارية  -2

 تاعال سيل مقخخ( 3تواقع  تاعة معامدة 81 ام اخا اخ خمس  مقخخال م  اسمقخخال اآلا ة: ) 

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IS 655 

 يشدتة اسمعخفة

Knowledge Engineering IT 611 

 اتيال اسحاتب اسماقدمة

Advanced Computer Networks 

IT 631 

 اساعخف عل  األشماط

Pattern recognition IS 611 

 قواعد است اشال اسماقدمة

Advanced Database Systems 

IT 636 

 اسافاعل ت   اإلشتا  واآلسة

Human Computer Interaction IS 651 

 متاودعال است اشال

Data Warehouses 

IS 653 

  اساشق ب ع  است اشال

  Data Mining IT 632 

 معاسجة اسصوخ

Image Processing 

IT 612 

 اسحاتتال اسشقاسة

Mobile Computing 
IT 645 

 قدمةشظم اسحاتتال اسما

Advanced Computer Systems 

CS 601 

     اسخواخزم ال

 Algorithms 
CS 691 

 موضوعال مخااخة ف  علوم اسحاتب

Selected Topics in Computer 

Science 

CS 631 

 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence CS 644 

 شظم اسزم  اسحق ق 

Real Time Systems 
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CS 641 

 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics CS 611 

 يشدتة استخمج ال اسماقدمة

Advanced Software Engineering 

CS 642 

 تشاك اسماخجمال  اسماقدمة

Advanced Compilers 

Construction  

  

 

 

 ثانياً :  ماجستير نظم المعلومات 

 رسالة(لل بحثية ساعة 12للمقررات دراسية +  22ساعة ) ساعة  36عدد الساعات المعتمدة: 

 مقررات إجبارية  -1

 ساعات لكل مقرر( 3ساعات معتمدة بواقع 9مقررات )  3 

 اسم المقرر الكود

IS 655 يشدتة اسمعخفة                                        Knowledge Engineering 

IS 602 جودة استخمج ال واسشظم Software and Systems Quality Assurance   

IS 609 خق وىدوال تحثط                            Research Methods and tools 

 

 مقررات اختيارية -2

 ساعات لكل مقرر( 3ساعة معتمدة بواقع  15يتم اختيار خمس  مقررات من المقررات اآلتية:   ) 

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IS 671 
 اساجاخة االسياخوش ة

E-Commerce 
IS 651 

 تاودعال است اشالم

Data warehouses 

IS 632  اساحل ل واساصم م اسا ئ 

Object Oriented Analysis and design 

IS 691  ف  شظم اسمعلومالموضوعال مخااخة 

Selected Topics in Information Systems 

IT 636 اسافاعل ت   اإلشتا  واآلسة 

Human Computer Interaction 

IS 611 اسماقدمة ت اشالقواعد اس   

Advanced Database Systems 

IS 653 اساشق ب ع  است اشال  

Data Mining 

IS 613 شظم اتاخجاع اسمعلومال 

Information Retrieval systems 

CS 631  اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 

IS 654 شظم اسختخة     

    Expert Systems 
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CS 641 اسختم تاسحاتب  

 Computer Graphics 

IS 681 شظم اسمعلومال اسجغخاف ة 

Geographic Information Systems 

IS 661 اسمعلوماا ة اسطت ة 

 Medical Informatics 

IS 652 شظم دعم ناخا  اسقخاخ 

Decision Support Systems 

IT 613 اأم   است اشال      

     Information Security 

IT 621 عددةاسوتائط اسما    

  Multimedia 

IS 606 قواعد است اشال اسموزعة 

Distributed databases 

CS 611 يشدتة استخمج ال اسماقدمة 

Advanced Software Engineering 

IT 611 اتيال اسحاتب اسماقدمة 

Advanced Computer Networks 

 
 

 

 

 ثالثاً : ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

 سلختاسة(تحث ة تاعة  86سلمقخخال دخات ة +  61تاعة ) تاعة  32: عدد استاعال اسمعامدة

 مقررات إجبارية   -1

 ساعات لكل مقرر  (   3ساعات معتمدة بواقع   9مقررات  )  3

 اسم المقرر الكود

IT 611  اسماقدمةاتيال اسحاتبAdvanced Computer Networks              

IT 621 اسوتائط اسماعددة                                                     Multimedia 

IT 609 طخق وىدوال تحث Research Methods and tools                        

 

 مقررات اختيارية -2

 ساعات لكل مقرر ( 3ساعة معتمدة بواقع  15يتم اختيار خمس  مقررات من المقررات اآلتية:) 

 المقرر اسم الكود اسم المقرر الكود

IT 632 
 معاسجة اسصوخ

Image processing 
CS 611 

 يشدتة استخمج ال اسماقدمة

Advanced Software Engineering 

IT 631 
 اساعخف عل  األشماط

Pattern Recognition 
IT 691 

موضوعال مخااخة ف  ايشوسوج ا 

 اسمعلومال

Selected Topics in Information 

Technology 
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IT 664 
 خ اسطت اساصو 

Medical Imaging 
IT 612 

 اسحاتتال اسشقاسة

Mobile Computing 

IT 613 
 اأم   است اشال

Information Security 
IT 635 

 اإلشتا  اآلس 

Robotics 

CS 631 
 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 
IS 681 

 شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Geographic Information Systems 

CS 604 

 شظم اسااغ ل اسماقدمة

Advanced Operating 

systems 

IS 661 
 اسمعلوماا ة اسطت ة

Medical Informatics 

CS 641 
 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
IT 633 

 اسواقع اإلفاخاض 

Virtual Reality 

IT 645 

 شظم اسحاتتال اسماقدمة

Advanced Computer 

Systems 

IS 602 

 سشظمجودة استخمج ال وا

Software and Systems Quality 

Assurance 

IT 636 

 اسافاعل ت   اإلشتا  واآلسة

Human Computer 

Interaction 

IS 630 
 اسق اتال اسح و ة

Biometrics 

 
 

 رابعاً : ماجستير تكنولوجيا معلومات األعمال:

 مقررات إجبارية  -1

 ساعات لكل مقرر( 3ساعات معتمدة بواقع 9مقررات )  3 

 اسم المقرر الكود

IS 671 اساجاخة االسياخوش ةE-Commerce                                       

IS 652 شظم دعم اسقخاخ  Decision Support Systems                       

IS 609 طخق وىدوال تحثResearch Methods and tools                
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 مقررات اختيارية -2

 ساعات لكل مقرر ( 3ساعة معتمدة بواقع  15م اختيار خمس  مقررات من المقررات اآلتية:) يت

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IS 611 

 اسماقدمة قواعد است اشال

Advanced Database Systems 
IS 613 

 شظم نتاخجاع اسمعلومال

Information retrieval 

systems 

IS 644 
 إلداخ ةشظم اسمعلومال ا

Management Information Systems 
CS 611 

 اسماقدمة يشدتة استخمج ال

Advanced Software 

Engineering 

CS 631 
 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 
IS 654 

 شظم اسختخة

Expert Systems 

IS 602 

 جودة استخمج ال واسشظم

Software and Systems Quality 

Assurance 

IS 651 

 متاودعال است اشال

Data Warehouses 

IS 653 
 اساشق ب ع  است اشال

Data Mining 
IS 655 

 يشدتة اسمعخفة

Knowledge 

Engineering 

CS 641 
 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
IT 613 

 اأم   است اشال

Information Security 

IT 691 

 موضوعال مخااخة ف  ايشوسوج ا اسمعلومال

Selected Topics in Information 

Technology 

IS 632 

 اساحل ل واساصم م اسا ئ 

Object oriented 

Analysis and design 

  IS 608 

 شظم معلومال اسمياتال

Library information 

systems 
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 خامساً : ماجستير المعلوماتية الطبية والحيوية :

 ساعات لكل مقرر( 3ة بواقع ساعات معتمد9مقررات )  3مقررات إجبارية   -1

 

 
 

 مقررات اختيارية -2

 ساعات لكل مقرر ( 3ساعة معتمدة بواقع  15م اختيار خمس  مقررات من المقررات اآلتية:) يت

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IS 

667 

 و ىم  اسمخ ض  جودة شظم اسمعلومال اسطت ة

Quality of Medical Information 

Systems and Patient Safety 

IS 637 

 استجالل اسصح ة االسياخوش ة

Electronic health records 

IS 663 
 قواعد است اشال اسطت ة

Medical databases 
IS 636 

 نداخة اسمتااف ال

Hospital management 

IS 664 
 شظم دعم اسقخاخ اإليل شي ة

Clinical decision support systems 
CS 631 

 اس ياك االصطشاع 

Artificial Intelligence 

IS 653 
  اشالاساشق ب ع  است

Data Mining 
IS 651 

 متاودعال است اشال

Data Warehouses 

IT 664 
 اساصو خ اسطت 

Medical imaging 
CS 641 

 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 

IS 666 

اسجواشب األخالق ة واسقاشوش ة ف  اسمعلوماا ة 

 اسطت ة اسح و ة

Ethical and Legal Aspects in Medical 

and Bio- Informatics 

IS 620 
 طخق يم ة

Quantitative Methods 

IT 613 
 اأم   است اشال

Information Security 
IS 660 

 ى واساطت ق اإلحصاك اسح و

Bio and Applied Statistics 

IS 635 

موضوعال مخااخة ف  اسمعلوماا ة اسطت ة 

 Selected topics in medical and  واسح و ة

 bio- informatics 

IS 665 
 اسخعا ة اسطت ة ع  تعد

Telemedicine 

 اسم المقرر الكود

IS 661  اسمعلوماا ة اسطت ة                  Medical Informatics 

IS 662  اسح و ةاسمعلوماا ة                         Bio-informatics 

IS 609 طخق وىدوال تحث      Research Methods and tools 
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 سادساً : ماجستير نظم المعلومات الجغرافية: 

 ساعات لكل مقرر( 3ساعات معتمدة بواقع 9مقررات )  3مقررات إجبارية   -1

 اسم المقرر الكود

IS 681 شظم اسمعلومال اسجغخاف ة    Geographic Information Systems 

IT 661 عد شظم االتااعاخ ع  ت                  Remote Sensing Systems 

IS 609 طخق وىدوال تحث                  Research Methods and tools 

 مقررات اختيارية -2 

 ساعات لكل مقرر ( 3ساعة معتمدة بواقع  15يتم اختيار خمس  مقررات من المقررات اآلتية:) 

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IT 662 

 شظم اع    اسموقع اسعاسم 

Global Positioning Systems 
IT 631 

 اساعخف عل  األشماط

Pattern Recognition 

IS 683 
 قواعد است اشال اسجغخاف ة

Geographic databases 
IT 632 

 معاسجة اسصوخ

Image processing 

IS 689 

 موضوعال مخااخة ف  شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Selected Topics in Geographic 

Information Systems 

IT 613 
 اأم   است اشال

Information Security 

IT 688 

 متاقط اسخخائط واطت قااها

Geographic Map Projections And 

Coordinates With Their Applications 

IS 601 

 اسشم جة واسمحاياة

Modeling and Simulation 

IT 687 
 اساخخ ط اسخقم 

Digital Mapping 
IT 612 

 اسحاتتال اسشقاسة

Mobile Computing 

IS 684 

 اطو خ شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Development of Geographic 

Information Systems 

IT 633 
 اسواقع االفاخاض 

Virtual Reality 

IT 686 
 ىتات ال اسمتاحة اساصو خ ة اسجو ة

Aerial Photogrammetric principles 
IS 655 

 يشدتة اسمعخفة

Knowledge Engineering 

CS 641 
   اسختم تاسحاتب

  Computer Graphics 
IS 620 

 اسطخق اسيم ة

Quantitative Methods 

( علي األقل لكي يحق له تسجيل Cعلي الطالب اجتياز الماجستير بتقدير عام ) ملحوظة:

 الرسالة
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 :  مرحلة الدكتوراةثالثاً 

 
 ( تاعة معامدة حتب اسخطة اسدخات ة اسا   عديا يل 11ة اسدياوخاه )ايو  ماطلتال ش ل دخج

 قتم علم  وفقاً ألحيام ي ه اسالئحة واوزع ي ه اسماطلتال ياألا :ـ

( تاعة معامدة واجا از ي ه اسمقخخال تشجاح واحق ق معدل 81دخاتة مقخخال دخات ة اعادل )ـ  

 .Cاخايم  ال  قل ع  

( تاعال معامدة دخات ة مخاتطة تموضوع اسختاسة مع اقد م اقخ خ 2ى   جااز اسطاسب تشجاح )ـ  

 و عخض تم شاخ  ج زيما مجلس اسقتم وفقاً سلقواعد اسا   حدديا مجلس اسيل ة.

ى   اقدم اسطاسب تتحث متايخ ف  موضوع  قخه مجلس اسيل ة تشاك عل  اقاخاح مجلس اسقتم ـ  

ا از اسمشاقاة اسعلش ة تشجاح وفقاً سلقواعد اسا  ( تاعة معامدة مع اج61اسعلم  اسمخاص تواقع )

 حدديا قاشو  اشظ م اسجامعال.

 ى   تاوف  اسمتاوي اسلغوي اسا  ااطلته اسجامعة.ـ  

 جوز سمجلس اسيل ة نتقاك اسق د سمدد ىخخي محددة تشاك عل  طلب متتب م  اسماخف ىو ـ  

 اسماخف   وتموافقة مجلس اسدخاتال اسعل ا تاسجامعة.

 
 حد األدش  سش ل دخجة اسدياوخاه ي  ثالث تشوال م الد ة واسحد األقص  يو تل تشوال سا

 م الد ة.

 
 

 ( تاعة معامدة تشجاح تاخط ىال  يو  81 جوز سلطاسب اتج ل ختاسة اسدياوخاه تعد اجا از )

( اهخاً م  61عل  قائمة اإلش اخ، وال  جوز اقد م اسختاسة سلمشاقاة واسحيم نال تعد مخوخ )

 اخ   موافقة مجلس اسيل ة عل  اتج ل اسختاسة.ا

 
 

 :لغ  ق د اسطاسب ف  مخحلة اسدياوخاه ف  اسحاالل األا ة  

 ـ  تشاك عل  طلته. 

 ـ ن ا سم  تايمل ماطلتال اسحصول عل  اسدخجة. 

( فصول دخات ة ىتات ة م  1ـ  ن ا سم  اقدم اسطاسب ساتج ل ختاسة اسدياوخاه تعد مخوخ )

 ااخ   ق ده.
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تشاك عل  اقاخ خ اسماخف ىو اسماخف   عل  اسختاسة ) اقخ خ   ماااس    ف  غ خ صاسح   ـ

 اسطاسب(.

 ( تاعال معامدة واسحد 3 يو  اسحد األدش  سلعبك اسدخات  ف  اسفصل اسدخات  اسواحد )

 ( تاعال معامدة.9األقص )

 
  اسحد األدش  سلشجاح ف  اسمقخخ اسدخات  ف  متاوي اسدياوخاه يو-C  ش خ اسطاسب ن ا سم و

 ف  شها ة يل فصل دخات . C حقق معدال اخايم اً مقداخه 

 
 ( تاعال معامدة طوال مدة دخاتاه 9 تمح سلطاسب دخاتة ىو اعادة دخاتة ما ال اجاوز )

اسمتموح تها ف  تخشامج اسدياوخاه و سو م  ىجل خفع معدسه اساخايم ، ف  ي ه اسحاسة  تمح 

 . Cل اسا   يو  معدل اسطاسب ف ها ىقل م  فقط تإعادة دخاتة اسمقخخا

 
  ن ا ىعاد اسطاسب دخاتة مقخخاً ختب ف ه احاتب سه ىخخ دخجة  حصل عل ها ضم  معدسه

 اساخايم .

 
  تبين الجداول المقررات الدراسية التي تدرس في مرحلة الدكتوراه وعدد الساعات المعتمدة لكل

 مقرر.

 شروط القبول 

 جة الدكتوراة ما يلي يشترط لقيد الطالب فى در

ى   يو  حاصالً عل  ىحدي دخجال اسماجتا خ اسا  امشحها اسيل ة ىو ما  عادسها ف  اساخصص   - 8

 اسمشاظخ. 

 جوز سلحاصل   عل  اسماجتا خ ف  اسمعلوماا ة اسطت ة واسح و ة ىو شظم اسمعلومال اسجغخاف ة ىو  - 6

اوخاة ف  ىحد اخصص  شظم اسمعلومال ىو ايشوسوج ا معلومال األعمال اساتج ل تدخجة اسدي

 ايشوسوج ا اسمعلومال.
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 توضح الجداول التالية مقررات درجة الدكتوراه. 

 أوال:  قسم علوم الحاسب 

 مقرر إجباري  - 1

CS 701  ( 6أسس علوم الحاسب )ساعات معتمدة Foundations of Computer Science 

 المقررات التخصصية – 2

 ( تاعال معامدة2خ   دخات    م  ت   اسمقخخال اسااس ة: ) خااخ اسطاسب مقخ 

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

CS 702 

 شظم اسااغ ل اسماقدمة

Advanced Operating systems 
CS 705 

 اسماقدمة يشدتة استخمج ال

Advanced Software 

Engineering 

CS 703 

 اسماقدم  اس ياك االصطشاع 

Advanced Artificial 

Intelligence 

CS 706 
 معاسجة اسلغال اسطت ع ة

Natural Language Processing 

CS 704 

 اسخواخزم ال اسماواز ة و اسموزعة

Parallel and Distributed 

Algorithms 

CS 707 

 احل ل و اصم م اسخواخزم ال

Analysis and design of  

algorithms 
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 المقررات المرتبطة – 3

 ( تاعال معامدة2 خااخ اسطاسب مقخخ   دخات    م  ت   اسمقخخال اسااس ة: ) 

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

CS 708 

 اسخواخزم ال اساطوخ ة

Evolutionary algorithms 
IT 710 

 اسخؤ ة تاسحاتب

Computer Vision 

CS 709 

 اساتيال اسعصت ة

Neural Networks 
IT 711 

 ممعاسجة اسيال

Speech Processing 

CS 710 

 تشاك اسماخجمال

Compilers Construction 
IS 708 

 شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Geographic Information 

Systems 

CS 711 

 اسحتاتال اسعلم ة

Scientific Computations 
IS 709 

 شظم اسمعلومال اسطت ة واسح و ة

Medical and bio-

information systems 

CS 720 
 موضوعال مخااخة ف  علوم اسحاتب

Selected Topics in Computer Science 
IS 710 

 اساجاخة االسياخوش ة

E-Commerce 

IT 708 

 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
IS 711 

 تحوث اسعمل ال اسماقدمة

Advanced Operations 

research  

IT 709 
   اإلشتا  اآلس 

  Robotics 
IS 712 

 ظم واستخامججودة اسش

Quality of systems and 

programs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 ثانياً:  قسم نظم المعلومات 

 مقرر إجباري  - 1

 IS 701  ( 6أسس نظم المعلومات )ساعات معتمدة    Foundations of Information Systems 

 المقررات التخصصية – 2

 ( تاعال معامدة2ة: ) خااخ اسطاسب مقخخ   دخات    م  ت   اسمقخخال اسااس  
 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IS 702 

 قواعد است اشال اسماقدمة

Advanced Database Systems 
IS 705 

 ىم  اسمعلومال

Information Security 

IS 703 

 مشهج ال احل ل واصم م اسشظم

Systems analysis and design 

Methodologies 

IS 706 
 شظم اسمعخفة

Knowledge-based systems 

IS 704 
 اساشق ب ف  متاودعال است اشال

Mining in Data Warehouses 
IS 707 

 شظم اتاخجاع اسمعلومال

Information Retrieval 

Systems 

 

 المقررات المرتبطة – 2

 ( تاعال معامدة2 خااخ اسطاسب مقخخ   دخات    م  ت   اسمقخخال اسااس ة: ) 

 اسم المقرر دالكو اسم المقرر الكود

IS 708 

 شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Geographic Information 

Systems 

IT 708 

 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 

IS 709 

 شظم اسمعلومال اسطت ة واسح و ة

Medical and bio-information 

systems 

IS 714 
 شظم معلومال األعمال

Business Information Systems 

IS 710 
 جاخة االسياخوش ةاسا

E-Commerce 
IT 712 

 ىم  اساتيال

 Networks security 

IS 711 

 تحوث اسعمل ال اسماقدمة

Advanced Operations 

research 

CS 708 

 اسخواخزم ال اساطوخ ة

Evolutionary Algorithms 
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IS 712 

 جودة اسشظم واستخامج

Quality of Systems and 

Programs 

CS 709 

 صت ةاساتيال اسع

Neural Networks 

IS 720 

 موضوعال مخااخة ف  شظم اسمعلومال

Selected Topics in 

Information Systems 

IS 713 
   اسشظم اسخت خة

  Expert Systems 

 

 

 ثالثاً:  قسم تكنولوجيا المعلومات 

 مقرر إجباري  - 1

 IT 701 ( 6أسس تكنولوجيا المعلومات )ساعات معتمدة  Foundations of Information Technology  

 المقررات التخصصية – 2

 ( تاعال معامدة2 خااخ اسطاسب مقخخ   دخات    م  ت   اسمقخخال اسااس ة: ) 

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IT 702 

 اتيال اسحاتب اسماقدمة

Advanced Computer Networks 
IT 705 

 معاسجة اسصوخ اسخقم ة

Digital Image Processing 

IT 703 

 اق  م ىداك شظم اسحاتتال

Performance Evaluation of 

Computer Systems 

IT 706 
  اسوتائط اسماعددة

   Multimedia 

IT 704 
 اساعخف عل  األشماط

Pattern Recognition 
IT 707 

 معماخ ة اسحاتب

Computer Architecture 

 

 المقررات المرتبطة – 2

 ( تاعال معامدة2  دخات    م  ت   اسمقخخال اسااس ة: ) خااخ اسطاسب مقخخ  

 اسم المقرر الكود اسم المقرر الكود

IT 708 

 اسختم تاسحاتب

Computer Graphics 
CS 708 

 اسخواخزم ال اساطوخ ة

Evolutionary algorithms 

IT 709 
 اإلشتا  اآلس 

 Robotics 
IS 708 

 شظم اسمعلومال اسجغخاف ة

Geographic Information 

Systems 
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IT 710 
 اسخؤ ة تاسحاتب

Computer Vision 
IS 709 

 شظم اسمعلومال اسطت ة واسح و ة

Medical and bio-information 

systems 

IT 711 
     معاسجة اسيالم

Speech Processing 
IS 710 

 اساجاخة االسياخوش ة

E-Commerce 

IT 712 
 ىم  اساتيال

Networks Security 
IS 711 

 حوث اسعمل ال اسماقدمةت

Advanced Operations 

research 

IT 720 

موضوعال مخااخة ف  ايشوسوج ا 

 اسمعلومال

Selected Topics in Information 

Technology 

IS 712 

 جودة اسشظم واستخامج

Quality of systems and 

programs 

 

( علي األقل لكي يحق له Cالدكتوراه بتقدير عام ) تأهيليعلي الطالب اجتياز  ملحوظة:
  تسجيل الرسالة
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المصروفات 
 استرليني بالنسبة للوافد المرحلة بالجنيه المصري

25 
 
75 

1111 
 

1313 

 الدبلوم
 

 ماجستير

 استرليني 3211
 رسم قيد أول عام 1711

استرليني كل عام طول مدة قيد الدارس بالمرحلة  1511
سبة للماجستير وبالنسبة للدبلوم حتي مناقشة الرسالة بالن

 حتي انتهائة من الدبلوم

 الدكتوراه 1438 75

 استرليني 4211
 رسم قيد أول عام 1711

استرليني كل عام طول مدة قيد الدارس بالمرحلة  2511
 حتي مناقشة الرسالة بالنسبة للدكتوراه

 رسوم صندوق الوافدين كل عام  61 -
 ء من المرحلةحتي االتنها الدبلوم 1111 25
 من بداية التقدم للمرحلة حتي مناقشة الرسالة الماجستير 1313 75
 من بداية التقدم للمرحلة حتي مناقشة الرسالة الدكتوراه 1438 75

 مصاريف أخري

11 31 
بالنسبة 
 رسوم الشهادة األصلية للماجستير

11 61 
بالنسبه 
 للدكتوراه

 رسوم الشهادة األصلية

 الشهادة المؤقتهرسوم   51 ــ-
 رسوم شهادة التقديرات  51 -

- 
 
51  

رسوم إعادة مادة رسوب أو تحسين في مادة او  طلب 
 افاده اوانسحاب من مادة


