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اجمالي عدد  لتخصص
 الطلبة

موعد امتحان  شروط القبول
 القبول

موعد اعالن 
 النتائج

ماجس����تیر ف����ي ادارة 
 المشاریع الھندسیة 

% ف���ي درج���ة البك���الوریوس ٦٥ماالیق���ل ع���ن  ) أ( ٤۰-۱٥
 B.E/B.Techف��ي الھندس��ة التكنولوجی��ا (ل

/MCA MSc / ف����ي ھندس�����ة الحاس�����وب (
عل���وم الحاس���وب / تقنی���ة المعلوم���ات /ھندس���ة 
البرمجی��������ات / ھندس���������ة الش���������بكات وام���������ن 

كاء ذالمعلوم��������ات / نظ��������م المعلوم��������ات / ال��������
الص����ناعي / الریاض�����یات التطبیقی�����ة / ھندس�����ة  

التص����االت / الفیزی����اء ۱االلكترونی����ة / ھندس����ة 
 .) ھندسة معماریة ھندسة مدنیة

% م��ن المع��دل التراكم��ي ف��ي ٦٥ع��ن  ماالیق��ل ) ب(
عل����وم االلكترونی����ات /  درج����ة الماجس����تیر ف����ي

االلكترونی��������ات / االلكترونی��������ات التطبیقی��������ة / 
االلكترونی����ات واالتص����االت / الفیزی����اء واالالت 
الھندس������یة / الفیزی�������اء / م�������ع االلكترونی�������ات 
كاح�������د الموض�������وعات ) فیزی�������اء الرادی�������و  / 

 فیزیاء الرادیو والكترونیات
% ف���ي درج���ة البك���الوریوس ٦٥ماالیق���ل ع���ن (ج) 

 B.E/B.Techف��ي الھندس��ة التكنولوجی��ا (ل
/MCA / MSc / ف���ي ھندس���ة الحاس���وب (

عل���وم الحاس���وب / تقنی���ة المعلوم���ات /ھندس���ة 
البرمجی��������ات / ھندس���������ة الش���������بكات وام���������ن 

كاء ذالمعلوم��������ات / نظ��������م المعلوم��������ات / ال��������
الص����ناعي / الریاض�����یات التطبیقی�����ة / ھندس�����ة  

التص����االت / الفیزی����اء ۱/ ھندس����ة  االلكترونی����ة
( . 

درج�����������ة البك�����������الوریوس ف�����������ي الھندس�����������ة (د) 
) ف�����ي الھندس�����ة B.E/B.Techالتكنولوجی�����ا (

المیكانیكی����ة ، الھندس����ة الكیمائی����ة ، الھندس����ة 
الص���ناعیة ، ھندس���ة االنت���اج ، ھندس���ة تص���نیع 
، عل��م الم��واد ، ھندس��ة الم��واد ، عل��م المع��ادن 

عل������وم ) درج������ة الماجس������تیر ف������ي الكیمی������اء 
 المواد الفیزیائیة علم النانو والتكنولوجیا.

س����������یتم اس����������تدعاء المرش����������حین  مالحظ����������ات :
المخت����ارین للمقابل����ة وس����یعتمد القب����ول عل����ى 
االداء ف����ي المقابل����ة وفیق����اً للج����دارة ومع����اییر 

 االھلیة المحددة من قبل القسم العلمي
بالنس����بة  للطلب����ة المتق����دمین م����ن تخصص����ات  -

كون ه ) س�����یكورة اع�����الذاخ�����رى ( غی�����ر الم�����
ھن�����اك بع�����ض المق�����ررات االس�����تدراكیة لھ�����م 

 تحدد من قبل القسم العلمي
% عل����ى ٥٥یج����ب ان یحص����ل المتق����دم عل����ى  -

 االقل من العالمات في االمتحان القبول .
ی���تم القب���ول م���ن خ���الل االختب���ار التحری���ري /  -

 المقابل
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 التخصص

 
 اجمالي عدد الطلبة

 
 شروط القبول

 
موعد 
امتحان 
 القبول

 اعالن النتائجموعد 

 ماجستیر في الھندسة 
( ھندسة االتصاالت 

 ) والحاسوب

% م�����ن المع�����دل ٦٥الیق�����ل ع�����ن  م�����ا ) (أ ۲٥-۱٥
عل�وم  التراكمي في درجة الماجستیر ف�ي

االلكترونی�������������ات / االلكترونی��������������ات / 
االلكترونی���ات التطبیقی���ة / االلكترونی���ات 

الھندسیة  واآلالتواالتصاالت / الفیزیاء 
 كأح����د/ الفیزی����اء / م����ع االلكترونی����ات 

الموضوعات ) فیزیاء الرادی�و  / فیزی�اء 
 .الرادیو والكترونیات  

 او
% ف�����ي درج������ة ٦٥الیق�����ل ع�����ن  م�����ا ) (ب

البك��الوریوس ف��ي الھندس��ة التكنولوجی��ا 
)B.E/B.Tech /MCA / MSc  ف�ي (

االلكترونیات واالجھزة وال�تحكم  ھندسة 
/ ھندس����ة االلكترونی����ات واالتص����االت / 
أنظم���ة االلكترونی���ات وال���تحكم / انظم���ة 
االلكترونیات والمعلومات / االلكترونیات 
واالجھ��زة ھندس��ة االلكترونی��ات / عل��وم 
االلكترونی����ات والھندس����ة / تكنولوجی����ا 
االلكترونی�������ات / االجھ�������زة / ھندس�������ة 

نی�������ات/ االجھ�������زة االجھ�������زة وااللكترو
 وانظمة التحكم / تكنولوجیا االجھزة .

: س�����یتم اس�����تدعاء المرش�����حین  مالحظ�����ات
المخت���ارین للمقابل���ة وس���یعتمد القب���ول عل���ى 
االداء ف���ي المقابل���ة وفیق���اً للج���دارة ومع���اییر 

 االھلیة المحددة من قبل القسم العلمي 
بالنس������بة  للطلب������ة المتق������دمین م������ن  -

 كورةذتخصص���ات اخ���رى   ( غی���ر الم���
اع�������اله ) س�������یكون  ھن�������اك بع�������ض 
المق��ررات االس��تدراكیة لھ��م تح��دد م��ن 

 قبل القسم العلمي 
% ٥٥یج���ب ان یحص���ل المتق���دم عل���ى  -

عل�������ى االق�������ل م�������ن العالم�������ات ف�������ي 
 االمتحان القبول 

ی������تم القب������ول م������ن خ������الل االختب������ار  -
 التحریري / المقابلة

التوج���د م���نح مجانی���ة م���ن قب���ل الكلی���ة  -
 ا البرنامجذلھ
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اجمالي عدد  التخصص
 الطلبة

موعد اعالن  موعد امتحان القبول شروط القبول
 النتائج

ماجستیر في الھندسة 
 الصناعیة ونظم التصنیع

درج���ة البك���الوریوس ف���ي الھندس���ة  - ۲٥-۱٥
) B.E/B.Techالتكنولوجی���������������ا (

ف���������ي الھندس���������ة المیكانیكی���������ة ، 
الھندس������ة الكیمائی������ة ، الھندس������ة 
الص�������ناعیة ، ھندس�������ة االنت�������اج ، 

تص����نیع ، عل����م الم�����واد ، ھندس����ة 
ھندس����ة الم����واد ، عل����م المع����ادن ) 
درج����ة الماجس�����تیر ف�����ي الكیمی�����اء 
عل������وم الم������واد الفیزیائی������ة عل������م 

 النانو والتكنولوجیا.
 

س���یتم اس���تدعاء المرش���حین  مالحظ���ات :
المختارین للمقابلة وس�یعتمد القب�ول عل�ى 
االداء في المقابلة وفیق�اً للج�دارة ومع�اییر 

 قبل القسم العلمي  االھلیة المحددة من
بالنس�������بة  للطلب�������ة المتق�������دمین م�������ن  -

كورة ذتخصص��ات اخ��رى    ( غی��ر الم��
اعاله ) سیكون  ھناك بعض المق�ررات 
االس�تدراكیة لھ�م تح��دد م�ن قب�ل القس��م 

 العلمي 
% عل�ى ٥٥یجب ان یحص�ل المتق�دم عل�ى  -

االق��ل م��ن      العالم��ات ف��ي االمتح��ان 
 القبول .

االختب�����ار ی�����تم القب�����ول م�����ن خ�����الل 
 التحریري / المقابلة

ا ذالیوج��د م��نح مجانی��ة م��ن قب��ل الكلی��ة لھ�� -
 البرنامج
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اجمالي  التخصص
 عدد الطلبة

موعد اعالن  موعد امتحان القبول شروط القبول
 النتائج

ماجستیر في الھندسة 
 ت)ماو(تقنیة المعل

% م�ن المع�دل التراكم�ي ف�ي ٦٥عن  ماالیقل ) أ( ۲۰- ۱٥
درج��ة الماجس��تیر ف��ي عل��وم االلكترونی��ات / 
االلكترونی�����ات / االلكترونی�����ات التطبیقی�����ة / 
االلكترونیات واالتص�االت / الفیزی�اء و االالت 
الھندسیة / الفیزیاء / م�ع االلكترونی�ات كأح�د 
الموض����وعات ) فیزی����اء الرادی����و  / فیزی����اء 

 الرادیو والكترونیات  
% ف�ي درج�ة البك�الوریوس ٦٥الیقل ع�ن  ما ) ب(

 B.E/B.Techف��ي الھندس��ة التكنولوجی��ا (
/MCA MSc / ف���ي ھندس���ة الحاس���وب (

عل��وم الحاس��وب / تقنی��ة المعلوم��ات /ھندس��ة 
البرمجی������ات / ھندس������ة الش������بكات وام�������ن 

كاء ذالمعلوم������ات / نظ������م المعلوم������ات / ال������
الص���ناعي / الریاض���یات التطبیقی���ة / ھندس���ة  

 التصاالت / الفیزیاء )۱ندسة االلكترونیة / ھ
 

: ستم استعاء المرشحین المختارین مالحظات 
للمقابل����ة وس����یعتمد القب����ول عل����ى االداء ف����ي 
المقابلة وفقاً للجدارة ومعاییر االھلیة المح�ددة 

 من قبل القسم العلمي 
بالنسبة للطلبة المتق�دمین م�ن تخصص�ات  -

كورة اع���اله س���یكون ذاخ���رى ( غی���ر الم���
المق��ررات االس��تدراكیة لھ��م ھن��اك بع��ض 

 تحدد من قبل القسم العلمي .
% عل�ى ٥٥یجب ان یحصل المتقدم على  -

 االقل  من العالمات على القبول 
ا ذھ�التوج�د م�نح مجانی�ة م�ن قب�ل الكلی�ة ل -

 البرنامج .
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