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رؤيـتـنــا
 الريادة والتميز في الدراسات العليا والبحث العلمي

رسـالتنـــا
السعي لتقديم برامج دراسات عليا، وانجاز مشاريع بحثية فردية وجماعية، تسهم 
في تحقيق التنمية البشرية وحل المشكالت المجتمعية المحلية واإلقليمية، من 
المادية والتنظيمية، والقدرات والمهارات  الجامعة  التوظيف الكفء لموارد  خالل 
والمؤسسات  الجامعات  مع  والتعاون  الشراكة  في  والتوسع  واإلدارية  األكاديمية 

البحثية.

قيـمنـــا
التحسين المستمر للمخرجات.	 
اإللتزام بالقوانين واألنظمة والقيم األكاديمية والمهنية.	 
تشجيع المبادرات الفردية.	 
العمل بروح الفريق.	 

سياساتنا
استقطاب الكفاءات التدريسية والبحثية.	 
تطبيق سياسة قبول تضمن جودة المدخالت.	 
توفير متطلبات العملية التعليمية و مصادر التعلم بالوسائل المختلفة.	 
توفير المتطلبات البشرية والمادية والتنظيمية للعملية التعليمية والبحثية.	 
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برامج املاجستيــــــــــــــر

مدة الدراسةالتقديراملؤهل السابق املطلوب*املســــــار البرنامجم

4	6 فصولجيدبك دراسات إسالمية عامدراسات إسالمية1
4	6 فصولجيدبك لغة إنجليزيةترجمةلغة إنجليزية2
4	6 فصولجيدبك إدارة أعمال أو ما يعادله عامإدارة أعمال3
4	6 فصولجيدبك محاسبةعاممحاسبة4

علوم حاسوب 	 شبكات 	 حوسبـة 5
4	6 فصولجيدبك علوم حاسوب برمجيات 	 نظم معلومات

4	6 فصولجيدبك هندسة معماريةعامهندسة معمارية6
4	6 فصولجيدبك هندسة اتصاالت اتصاالتهندسة إلكترونية 7
4	6 فصولجيدبك هندسة حاسبات وشبكاتحاسباتهندسة إلكترونية8

*يلتزم الطالب الذي يحمل شهادة من خار ج التخصص بدراسة المقررات االستدراكية )المحددة في خطة البرنامج( قبل دراسة المقررات التخصصية.

برامج وتخصصات الدراسات العليا



4 4

شروط القبول والتسجيل: 

يشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق في برامج الدراسات العليا )ماجستير( اآلتي:
1. الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بتقدير ال يقل عن جيد أو 

ما يعادله.
2. اجتياز امتحانات المفاضلة التي تحددها األقسام العلمية بالكلية ذات العالقة.

3. اجتياز المقابلة الشخصية للبرامج التي تشترط ذلك.
4. الحصول على درجة التوفل أو ما يعادلها في اللغة اإلنجليزية بدرجة )480( بحسب 

الئحة الدراسات العليا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5. دراسة واجتياز المواد االستدراكية بنجاح )إن وجدت(.

6. اجتياز امتحان اللغة العربية في الجامعة )المعدّ خصيصًا للناطقين بغيرها(.
7. استيفاء أي شروط خاصة توصي بها العمادة أو القسم العلمي شريطة عدم تعارضها 

مع أحكام الالئحة.
8. أن ال يكون المتقدم قد فصل من أي جامعة أخرى ألسباب تأديبية.

9. أن يفي المتقدم بااللتزامات المالية المقررة.
10. أن ال يكون المتقدم مقيدًا في برنامج آخر للدراسات العليا في الجامعة.

املدة الدراسية:

والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  )ماجستير(  العليا  الدراسات  برامج  في  الدراسة  تستغرق 
لمدة موزعة بين أربعة إلى ستة فصول دراسية وال يحتسب الفصل المخصص لدراسة 
المقررات االستدراكية ضمن المدة الدراسية، ويحدد الطالب مدة دراسته في البرنامج 
الماجستير  لرسالة  إنجازه  الدراسي وسرعة  الفصل  في  المسجلة  المقررات  عدد  بحسب 
البحثية. ويمكن إضافة فصل دراسي واحد للطالب كحد أقصى وذلك بموافقة مجلس 
الدراسات العليا بناءًا على توصية من لجنة الدراسات العليا تفيد بأن الطالب على وشك 

االنتهاء من الرسالة البحثية.

الخطة الدراسية:

تتكون الخطة الدراسية لبرامج الدراسات العليا )ماجستير( بجامعة العلوم والتكنولوجيا من )36(  
ساعة معتمدة كحدٍ أدنى موزعة على النحو اآلتي:

 أ. دراسة مقررات إجبارية بنجاح من )21 إلى 24( ساعة معتمدة.
 ب. دراسة مقررات اختيارية بنجاح من )6 إلى 9( ساعات معتمدة.

 ج. رسالة الماجستير تعادل  )6( ساعات معتمدة.
بحيث  )ماجستير(،  العليا  الدراسات  برامج  تنفيذ  في  المعتمدة  الساعات  نظام  الجامعة  وتعتمد 

يكون العبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد من 9 إلى 15 ساعة معتمدة.
رسالة  لتسجيل   )%75( جيد  عن  يقل  ال  وبمعدل  بنجاح  الدراسية  المقررات  اجتياز  ويشترط 

الماجستير.

الوثائق املطلوبة للتسجيل يف برامج املاجستير بجامعة العلوم والتكنولوجيا:

تعبئة استمارة طلب االلتحاق الخاصة ببرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم والتكنولوجيا.  .1
المعنية،  الجهات  من  معمدة  البكالوريوس  في  التخرج  شهادة  من  األصل  طبق  صورة   .2

ومصدقة من وزارة التعليم العالي.
من  معمد  البكالوريوس  في  األكاديمي(  )السجل  الدرجات  كشف  من  األصل  طبق  صورة   .3

الجهات المعنية، ومصدق من وزارة التعليم العالي.
صورة طبق األصل من الثانوية العامة أو ما يعادلها.  .4

اليمنيين، أو شهادة تخرج  أو جواز السفر للطلبة  العائلية  أو  البطاقة الشخصية  صورة من   .5
باللغة اإلنجليزية في حالة عدم وجود جواز سفر.

صورة من الثمان الصفحات األولى من جواز السفر )لغير اليمنيين(.   .6
صورة من شهادة التوفل )إن وجدت(.  .7

)10( صور شخصية )4×6 خلفية بيضاء(.  .8
ملف  في  األصل  طبق  الصور  حفظ  ويتم  للمطابقة  الوثائق  أصول  بإحضار  الطالب  يلتزم   .9

الطالب واليتم إرجاعها.
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1. ماجستير دراسات إسالمية
تسعى جامعة العلوم والتكنولوجيا من خالل برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية إلى 
توفير خبرات بحثية عالية الجودة لطلبة العلوم اإلسالمية، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات 
العلمي،  التميز  لتحقيق  واإلبداع  والتحليل  والنقد  البحث  ملكة  وتنمية  الالزمة،  البحثية 
االعتماد  لمعايير  ووفقًا  المجتمع  وحاجات  قيم  في ضوء  والبحث  للمعرفة  األمثل  والتوظيف 

األكاديمي.
و يهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من التعامل مع مصادر اإلسالم األساسية وفق أصول 
االستنباط الصحيح وتطبيقها في الواقع العملي، وإعداد طلبة باحثين، يتقنون البحث العلمي 
التفسير  مجاالت  في  متخصصة  علمية  كفاءات  إعداد  إلى  باإلضافة  المخطوطات،  وتحقيق 
اإلسالمية  المفاهيم  نشر  في  ولإلسهام  العمل  سوق  احتياجات  ضوء  في  والحديث  والفقه 

الصحيحة بما ينعكس أثره على تربية األجيال وتوعية المجتمع.

الخطة الدراسية للبرنامج

أواًل: املقررات اإلجبارية ) 24 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3مناهج البحث والتحقيق في الدراسات اإلسالمية 1
3علوم القرآن 2
3أصول التفسير ومناهجه 3
3أصول الفقه " الدالالت  4
3الفقه المقارن 5
3علوم الحديث 6
3علم التخريج ودراسة األسانيد7
3علم األديان والفرق اإلسالمية8

ثانيًا: املقررات االختيارية ) 6 ( ساعات دراسية معتمدة )مقررين فقط(

الساعاتاملقررم

3فقه النوازل 1
3السياسة الشرعية 2
3علم  الجرح والتعديل3
3العقيدة اإلسالمية4
3اتجاهات حديثة في التفسير5
3دراسات بيانية في القرآن الكريم6

ثالثًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.

املقررات االستدراكية لبرنامج ماجستير دراسات إسالمية
يشترط في الطالب المتقدم لبرنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية والحاصل على 
درجة البكالوريوس من غير تخصص الدراسات اإلسالمية دراسة المقررات االستدراكية 

اآلتية بحسب ما يقرره القسم العلمي المختص.

الساعاتاملقررم

3تاريخ التشريع1
3النحو والصرف )1(2
3النحو والصرف )2(3
3أصول فقه )1(4
3أصول فقه )2(5
3القواعد الفقهية6
3مصطلح الحديث7

أواًل برامج الدراسات اإلنسانية
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2.  ماجستير لغة إنجليزية )ترجمة(
تسعى جامعة العلوم والتكنولوجيا من خالل توفير برنامج ماجستير لغة إنجليزية )ترجمة( إلى التطوير الدائم للكفاءات النظرية والتطبيقية 
والتحليلية في مجال الترجمة وذلك من خالل تزويد الطلبة بالمهارات المتقدمة والالزمة للوصول إلى الجودة المنشودة في البحث والترجمة، 
وتزويد المجتمع بخريجين مؤهلين تأهياًل عاليًا للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع اليمني وتلبية متطلبات أسواق العمل المحلية واإلقليمية 

والعالمية من خالل كادر إداري وأكاديمي عالي التأهيل والكفاءة.

الخطة الدراسية للبرنامج

أواًل: املقررات اإلجبارية ) 21 ( ساعة دراسية معتمدة 
ثانيًا: املقررات االختيارية ) 9( ساعات دراسية معتمدة 

)ثالثة مقررات دراسية فقط(

الساعاتاملقررمالساعاتاملقررم

3علم المعاني والبراغماتيات 31اللغة العربية للمترجمين1
3األسلوبيات32قواعد إنجليزية متقدمة2
3ترجمة نصوص قانونية وتجارية 33مناهج في الترجمة 3
3ترجمة إعالمية 34اتجاهات معاصرة في الترجمة 4
3ترجمة نصوص أدبية ودينية 35تكنولوجيا الترجمة 5
3تعريب ومعاجم 36لغويات مقارنة6
3ترجمة شفهية 37طرق بحث7

ثالثًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.
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1. ماجستير إدارة أعمال 
تشهد قطاعات األعمال في اليمن تطورًا كبيرًا، ولمقابلة هذا التطور نشأت الحاجة 
من  القطاعات  هذه  الحتياجات  تلبيًة  األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج  تقديم  إلى 
اإلدارية،  المسؤوليات  تأهياًل علميًا وعمليًا لممارسة  البشرية، والمؤهلة  الكفاءات 
وفي األعداد المتزايدة من خريجي البكالوريوس في إدارة األعمال ما يبرز أهمية 

هذا البرنامج.

الخطة الدراسية للبرنامج

أواًل: املقررات اإلجبارية ) 24 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3طرق البحث العلمي 1

3إدارة تسويق متقدم 2

3إدارة موارد بشرية3

3نظم المعلومات اإلدارية4

3الريادة في األعمال5

3إدارة إستراتيجية6

3إدارية مالية متقدمة7

3إدارة اإلنتاج والعمليات8

ثانيًا: املقررات االختيارية ) 6 ( ساعات دراسية معتمدة )مقررين فقط(

الساعاتاملقررم

3نظرية المنظمة 1
3اإلحصاء2
3إدارة أعمال دولية 3
3المحاسبة اإلدارية 4
3إدارة الجودة الشاملة5

ثالثًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.

املقررات االستدراكية لبرنامج ماجستير إدارة أعمال

يشترط في الطالب المتقدم لبرنامج الماجستير في إدارة األعمال والحاصل على درجة 
البكالوريوس من غير تخصص إدارة األعمال دراسة المقررات االستدراكية اآلتية بحسب 

ما يقرره القسم العلمي المختص.

الساعاتاملقررم

3مبادئ المحاسبة 1
3مبادئ إدارة األعمال2
3مبادئ اإلدارة المالية3
3مبادئ اإلحصاء4
3مبادئ التسويق 5
3مبادئ االقتصاد الجزئي6

ثانيًا: برامج العلوم اإلدارية
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2. ماجستير محاسبة
يسعى برنامج ماجستير المحاسبة إلى إعداد كوادر متخصصة عالية الكفاءة في مجال المحاسبة من خالل تقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة وفقا للمعايير 

العلمية، وبما يلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. 

الخطة الدراسية للبرنامج

ثانيًا: املقررات االختيارية ) 6( ساعات دراسية معتمدة )مقررين فقط(أواًل: املقررات اإلجبارية ) 24 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررمالساعاتاملقررم

3اإلحصاء التطبيقي 31طرق البحث العلمي1

3المراجعة الداخلية 32المحاسبة الدولية المتقدمة 2

3قضايا معاصرة في المحاسبة 33محاسبة  إدارية متقدمة3

3مشاكل التحاسب الزكوي والضريبي 34محاسبة التكاليف المتقدمة 4

3دراسة جدوى وتقييم المشروعات35نظم معلومات محاسبية متقدمة5

3النظرية المحاسبية6

3تدقيق الحسابات المتقدم7

3اإلدارة المالية المتقدمة8

ثالثًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.
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ثالثًا: برامج العلوم الهندسية والحاسوب
1. ماجستير هندسة معمارية

تسعى جامعة العلوم والتكنولوجيات من خالل قسم الهندسة المعمارية والذي يقدم بدوره برنامج ماجستير الهندسة المعمارية إلى تقديم برنامج متميز 
بحيث يتلقى الدارسين تعليما مهنيا أكاديميا في مجاالت الهندسة المعمارية المختلفة من التخطيط، والتصميم المعماري وإدارة المشاريع الهندسية 
وغيرها. و من خالل هذا البرنامج يتوقع تخريج الكفاءات العلمية القادرة على المساهمة في خدمة المجتمع عمليًا وبحثيًا والمشاركة بشكل إيجابي في 

عملية التنمية المجتمعية.

الخطة الدراسية للبرنامج

ثانيًا: املقررات االختيارية ) 6 ( ساعات دراسية معتمدة )مقررين فقط(أواًل: املقررات اإلجبارية ) 24 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررمالساعاتاملقررم

3الطاقة والعمارة 31مناهج البحث العلمي1

3إدارة المشاريع32تصميم حضري2

3تحليل إحصائي33العمارة والتكنولوجيا المعاصرة3

3حفاظ34نظريات العمارة 4

3العمارة المحلية35إستراتيجية تخطيط المدن5

3تجديد عمراني36علم االجتماع الحضري6

3اقتصاديات اإلسكان7

3التحكم البيئي في العمارة8

ثالثًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.
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2. ماجستير هندسة إلكترونية/ اتصاالت

تسعى جامعة العلوم والتكنولوجيا من خالل توفير برنامج ماجستير هندسة إليكترونية/
اتصاالت إلى تقديم برنامج متميز يعمل على تطوير المهارات العلمية والبحثية للطالب 
الملتحقين بالبرنامج إلنجاز أبحاث تسهم في تنمية المجتمع وحل مشكالته المرتبطة 

بالمجال، وذلك من خالل كادر أكاديمي متميز وموارد تعليمية متطورة.

الخطة الدراسية للبرنامج

أواًل: املقررات اإلجبارية للقسم ) 9 ( ساعات دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3معالجة اإلشارة الرقمية المتقدمة1
3نظم مضمنة2
3منهجيات البحث الهندسي3

ثانيًا: املقررات اإلجبارية للبرنامج ) 12 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3االتصاالت الرقمية المتقدم1
3نظم االتصاالت المتقدم2
3انتشار موجات وتصميم الهوائيات 3
3الكترونيات اتصاالت المتقدم4

ثالثًا: املقررات االختيارية ) 9( ساعات دراسية معتمدة )ثالثة مقررات فقط(

الساعاتاملقررم

3معالجة الصور الرقمية المتقدم1
3نظم الذكاء االصطناعي المتقدم2
3أمنية شبكات الحاسوب المتقدم 3

3نمذجة ومحاكاة نظم االتصاالت 4
3اتصاالت بيانات المتقدم 5
3االتصاالت المتنقلة وانتشار الطيف 6
3نظم االتصاالت الضوئية 7
3مواضيع متقدمة مختارة في االتصاالت 8
3انظمة اتصاالت األقمار الصناعية والرادار 9
3تطبيقات الرياضيات الهندسية في الهندسة الكهربائية10

رابعًا: رسالة ماجستير )6 ( ساعات معتمدة.

املقررات االستدراكية للبرنامج

الساعاتاملقررم

3معالجات دقيقة ولغة التجميع1
3معالجة اإلشارة الرقمية 2
3انتشار موجات وهوائيات 3
3إلكترونيات االتصاالت4
3اتصاالت رقمية 5
3اتصاالت البيانات وشبكات الحاسوب 6
3نظم االتصاالت المتنقلة 7
3نظم اتصاالت األقمار الصناعية والرادار8
3موجات دقيقة9
3اتصاالت ضوئية10
3الجبر الخطي11
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3. ماجستير هندسة إلكترونية/ حاسبات 

ماجستير  تخصص  في  متميز  برنامج  تقديم  إلى  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  تسعى 
للطالب  والبحثية  العلمية  المهارات  تطوير  على  يعمل  إلكترونية/حاسبات،  هندسة 
الملتحقين بالبرنامج إلنجاز أبحاث تسهم في تنمية المجتمع وحل مشكالته المرتبطة 

بالمجال، وذلك من خالل كادر أكاديمي متميز وموارد تعليمية متطورة.

الخطة الدراسية للبرنامج

أواًل: املقررات اإلجبارية للقسم ) 9 ( ساعات دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3معالجة اإلشارة الرقمية المتقدمة 1
3نظم مضمنة 2
3منهجيات البحث الهندسي3

ثانيًا: املقررات اإلجبارية للبرنامج ) 12 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3معمارية حاسوب متقدمة 1
3شبكات حاسوب متقدمة 2
3معالجة الصور الرقمية المتقدمة 3
3نظم التشغيل المتقدمة 4

ثالثًا: املقررات االختيارية ) 6( ساعات دراسية معتمدة )مقررين فقط(

الساعاتاملقررم

3نظم الذكاء االصطناعي المتقدمة1
3قواعد البيانات المتقدمة  2
3أمنية شبكات الحاسوب المتقدمة 3

3أنظمة الزمن الحقيقي 4
3أنظمة سماحية األخطاء الحاسوبية 5
3تصميم الروبوتات 6
3رؤيا الحاسوب 7
3شبكات الحساسات 8
3أنظمة تحكم الحاسوب 9
3تحليل وتصميم الخوارزميات 10

رابعًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.

املقررات االستدراكية للبرنامج

الساعاتاملقررم

3معالجة اإلشارة الرقمية 1
3أساسيات برمجة الحاسوب2
3أساسيات التصميم المنطقي 3
3شبكات الحاسوب )1(4
3أساسيات هندسة التحكم 5
3نظم التشغيل6
3معالجات دقيقة ولغة التجميع 7
3جبر خطي 8
3معمارية حاسوب )1(9
3أمنية شبكات10
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4. ماجستير حوسبة
من  الخريجين  للطلبة  الحوسبة  في  الماجستير  برنامج  تقديم  خالل  من  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  تسعى 
تخصصات علوم الحاسوب وفروعه إلى تعميق دراسات الطلبة في مجاالت الحوسبة وتخصصاتها المختلفة نظرًا 

لما يشهده هذا التخصص من ثورة كبيرة في جميع مجاالته.
وحرصت الجامعة أن يتميز برنامج الماجستير  في الحوسبة بالمرونة والتنوع بحيث يتمكن الطالب من اختيار 
التخصص المناسب من بين أربعة مسارات وهي: )علوم الحاسوب - شبكات الحاسوب - هندسة البرمجيات - نظم 

معلومات األعمال(. 

الخطة الدراسية للبرنامج

أواًل: المقررات اإلجبارية ) 15 ( ساعة دراسية معتمدة

الساعاتاملقررم

3هندسة البرمجيات المتقدمة1

3شبكات الحاسوب المتقدمة 2

3مناهج البحث العلمي3

3إدارة نظم قواعد البيانات 4

3أنظمة التشغيل المتقدمة5
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ثانيًا: المواد االختيارية ) 15 ( ساعة دراسية معتمدة )5 مقررات فقط( في أحد المسارات )التخصصات( اآلتية:ـ

م
نظم معلومات األعمالهندسة البرمجياتشبكات الحاسوبعلوم الحاسوب

الساعاتاملقررالساعاتاملقررالساعاتاملقررالساعاتاملقرر

تصميم البرمجيات 3أمنية الشبكات المتقدمة3النمذجة والمحاكاة1
إدارة أنظمة 3الموجهة بالخدمات

3المعلومات

3 تحليل األعمال3مقاييس البرمجيات3األنظمة المضمنة3الحوسبة الموزعة و السحابية2

معمارية وتصميم 3الشبكات الالسلكية والمتنقلة3معالجة الصور و تمييز األنماط3
التجارة اإللكترونية 3البرمجيات المتقدمة

3المتقدمة

3إدارة مشاريع 3إدارة أنظمة المعلومات3الحوسبة الواسعة االنتشار3الحوسبة المتوازية4
3حوسبة المؤسسات3إدارة المشاريع3الحوسبة الموزعة و السحابية3تصميم لغات البرمجة5
3ذكاء األعمال3الحوسبة الذكية3الحوسبة الذكية3الحوسبة الذكية6

تحليل وتصميم 3تحليل وتصميم الخوارزميات3تحليل وتصميم الخوارزميات7
أمن و سالمة 3الخوارزميات

3المعلومات

ثالثًا: رسالة ماجستير )6( ساعات معتمدة.

املقررات االستدراكية للبرنامج

يشترط في الطالب المتقدم لبرنامج ماجستير الحوسبة والحاصل على درجة البكالوريوس من غير تخصصات علوم الحاسوب دراسةالمقررات االستدراكية اآلتية 
بحسب ما يقرره القسم العلمي المختص.

الساعاتاملقررمالساعاتاملقررم

3شبكات الحاسوب34مقدمة إلى قواعد البيانات1
3هندسة البرمجيات35هياكل البيانات والخوارزميات2
3مبادئ نظم التشغيل3
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الرسوم الدراسية: 
الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير تتوزع على الفقرات المبينة في الجدول التالي:ـ

التخصصم
رسوم 
طلب 

االلتحاق

رسوم التسجيل 
)فصلية( * 4

رسوم 
المقرر * 

10

رسوم تسجيل 
الرسالة البحثية

رسوم اإلشراف 
والمناقشة

رسوم 
المجموعالوثائق

خصم خاص 
للمسجلين هذا 

العام

اجمالي الرسوم 
بعد الخصم

3,500 $1,450 $4950 $200 $1,800 $500 $200 $100 $50 $دراسات إسالمية1
4,000 $1,450 $5450 $200 $1,800 $500 $250 $100 $50 $لغة إنجليزية )ترجمة(2
4,000 $1,450 $5450 $200 $1,800 $500 $250 $100 $50 $إدارة أعمال3
4,000 $1,450 $5450 $200 $1,800 $500 $250 $100 $50 $محــــــاسبــــــــة4
4,100 $1,650 $5750 $200 $2,000 $500 $260 $100 $50 $حـــــوسبــــــــــة  5
5,500 $1,650 $7150 $200 $2,000 $500 $400 $100 $50 $هندسة معمارية6
5,500 $1,650 $7150 $200 $2,000 $500 $400 $100 $50 $هندسة إلكترونيات / حاسبات7
5,500 $1,650 $7150 $200 $2,000 $500 $400 $100 $50 $هندسة اتصاالت8

مالحظات ىلع الرسوم الدراسية:-
الرسوم الدراسية ال تتضمن المواد المعملية التي يتطلبها بحث الطالب.	 
الرسوم الدراسية ال تتضمن المواد المعادة وغير المكتملة.	 
رسوم المواد االستدراكية 50 % من رسوم المقرر الدراسي.	 
عدد الوثائق التي تمنح للطالب ثالث وثائق أصل وما زاد عن ذلك يدفع الطالب 50 $ عن كل وثيقة إضافية.	 
ال يجوز الجمع بين رسوم التسجيل الفصلية ورسوم تسجيل الرسالة البحثية.	 



ما يميـزنـا 
تخريج باحثين مبدعين قادرين على إنتاج أبحاث تحل مشكالت المجتمع وتلبي   .1

احتياجاته.
الرسائل  على  واإلشراف  للتدريس  الجامعة  لدى  متميز  أكاديمي  كادر   .2

واألطروحات البحثية.
بيئة تعليمية محفزة ومناسبة تساعد الباحثين  على إجراء الدراسات العلمية   .3

والبحثية.
وأوضاع  المالية  الطلبة  ظروف  تراعي  الدراسية  للرسوم  مريح  تقسيط   .4

البلد االقتصادية.
5. مراعات أوقات الدراسة للباحثين والموظفين بما يتالئم مع ظروفهم 

المهنية.
6.  تخصصات الجامعة معترف بها محليًا ودوليًا.

العلوم  جامعة  خريج  عليها  يحصل  التي  الوظيفية  الفرص    .7
والتكنولوجيا أفضل من غيره في سوق العمل. 

خاص  ومعهد  واستشارية  تخصصية  مراكز  الجامعة  تمتلك   .8
لتعليم اللغة اإلنجليزية إلكساب الباحث المهارات التي تمكنه 

.)TOEFL( من الحصول على شهادة
وفق  التحتية  وبنيته  ومتطلباته  العلمي  بالبحث  االهتمام   .9

معايير الجودة.
عالميًا،  مصنفة  محكمة  علمية  مجالت  الجامعة  لدى   .10

لديها رقم دولي معياري )ISSN( إلكتروني ومطبوع.
العلمية على  المجالت  11. حصول كل بحث منشور في 

.)DOI( رقم إلكتروني عالمي
12. االشتراك في مجالت وقواعد بيانات عالمية، تمثل 

مكاتب إلكترونية متكاملة للباحثين والطلبة.
نسبة  لفحص  عالمية  برامج  في  االشتراك   .13

االقتباس في األبحاث والرسائل العلمية.




