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تحت اسم معهد اإلحصاء ، وكان ملحقا بقسم اإلحصاء بكلية  1947بدأت الدراسة فى المعهد عام 

فى اإلحصاء. يرجع الفضل فى إنشاء المعهد لألستتا  التدكتور  الدبلومالتجارة جامعة القاهرة وكان يمنح 

عبد المنعم ناصر الشافعى رائد اإلحصائيين فى مصر والتونن العربتى وكتذل. ا.د. حستن حستن حستين 

 ،1963اول عميد للمعهد عام 

فى اإلمكان مواصلة الدراسة بعتد التدبلوم للحصتول علتى  وأصبحتعدلت الالئحة  1957وفى عام 

معهدد المعهد تحتت استم    صدر قرار جمهورى بإنشاء 1962لماجستير والدكتوراه. وفى عام درجتى ا

 ، ومتن أهتم أهتداف المعهتد هتو نشتر التوعى اإلحصتائي بتين  ريجتى  الدراسات و البحوث اإلحصائية

 رات.اكوادر من العاملين فى مراكز اإلحصاء الموجودة بجميع التوز وإعدادالجامعات والمعاهد العليا ، 

عقد أول مؤتمر دولى فى اإلحصاء بمعهد اإلحصاء و ل. بمناسبة افتتاح المبنى الحالى   1969وفى عام 

وحضر هذا المتؤتمر عتدد متن علمتاء اإلحصتاء علتى مستتوى العتالم ونشتر فتى مجلتد يحمتل استم مصتر 

المتؤتمر  ويطلع عليه كثيرا من علماء ونالب البحت  العلمتى فتى جميتع دول العتالم وليشتهد العتالم مولتد

 الدولى فى علوم اإلحصاء.

تنوعت الدراسة و تعددت التدبلومات التتى يمنحهتا المعهتد وكتان فتى مقدمتة الجهتات العلميتة التتى 

تسابق العصر فى نشر كل ما هو حدي  فى  العلوم الحديثة والمرتبطة ارتبانا وثيقا بتالعلوم اإلحصتائية 

لستتوا العمتل ممتتا زاد متتن  وإعتتدادهممعاهتتد العليتا ممتا يستتاعد علتى إعتتادة ترهيتتل  ريجتى الجامعتتات وال

. وكتان للمعهتد 1973اإلقبال لاللتحاا بالمعهد و لت. بعتد إنشتاء دبلتوم علتوم الحاستب والمعلومتات عتام 

الفضتتل فتتى نشتتر علتتوم الحاستتب و لتت. متتن  تتالل التتدورات التدريبيتتة المخفضتتة التكتتالي  لجميتتع  تتباب 

 الونن.

ة وارتبانها بمعدل النمو والتقتدم انشتىء دبلتوم اإلحصتاء الحيتوى ونظراً  ألهمية المشكلة السكاني

 الكوادر العلمية القادرة على مساعدة الحكومة فى معالجة القضتية الستكانية إلعداد 1975والسكانى عام 

بدأت الدراسة فى دبلوم بحوث العمليات وماله من مساهمة فى إعتداد الخبتراء  1977. وفى عام والتنمية

 ى المساهمة فى اتخا  القرار.القادرين عل

استمر المعهد فى عطائه معتمدا علتى أعضتاء هي تة تتدريس يشتهد لهتم الجميتع بالمستتوى العلمتى 

والماجستتير والتدبلومات متن المعهتد وانتشتروا  فتى ربتو   التدكتوراهالمتميز وتخرج كثيترا متن حتاملى 

الجامعتات والمعاهتد را بارزا فى كل مواقتع لهم دو وأصبحالونن والبالد العربية واألفريقية والعالمية.  

 والعربية. المصرية 

والختا  بتطتوير نظتام التتدريس  بالمعهتد  863صدر القرار التوزارى رقتم   27/3/2005وفى 

لمواكبة العصر الحدي  وحسب التوجهات الحديثة لجامعة القاهرة وتم اعتماد الالئحة والتى تر تذ بنظتام 

وب تتتدريس يتتتيح للطالتتب القتتدرة علتتى ا تيتتار المقتتررات الدراستتية التتتى الستتاعات المعتمتتدة ، وهتتو أستتل

 .تتما ى مع قدراته

تمت إضافة دبلوم جديد لدبلومات المعهد وهى دبلوم نظم المعلومات ، التى بدأت  2007وفى عام 

لكتتى يستتتمر المعهتتد فتتى إعتتداد كتتوادر متخصصتتة فتتى علتتوم   2007الدراستتة بهتتا فتتى العتتام الجتتامعى 

 تكنولوجيا المعلومات ، مما لها من أهمية فى عصر العولمة والتى أصبحت المعلومة ليستت حكترا علتى

دولة ما ولكن سلعة تستطيع الدولة االستفادة منها وبها ، وفى نفس العام نرح المعهد عدد من الدبلومات 

 .معتمدة والتى تلبى احتياجات سوا العمل  هادةالمهنية للحصول على 

وفى هذه الالئحة الجديدة ، تم تطوير الدراسة فى التدبلومات األكاديميتة والتخصصتات المزدوجتة 

للطالب باال تيار بين اكثر من تخصص رئيسى  وأ ر فرعى باإلضافة إلى  مس درجات  والتى تسمح

ماجستتتير و متتس درجتتات دكتتتوراه اكاديميتتة والتتتى تختتدم االحتياجتتات الرئيستتية لستتوا العمتتل وتتتوفر 

من بين التخصصات التالية  اال تيارالخبرات الفنية الالزمة لسد هذه االحتياجات بحي  يستطيع الطالب 

نظم وتكنولوجيا  -علوم الحاسب   –العمليات وإدارة بحوث  –االحصاء الحيوى والسكانى  –حصاء )اال

 .(المعلومات
 



9 

 التعريفات

 السنة الدراسية: .1
 فصالن رئيسان وفصل صيفي إختياري للطالب وعضو هيئة التدريس.

 الفصل الدراسي: .2
زمنية ال تقل عن اثني عشر أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها  فترة

 فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.

 الفصل الصيفي: .3
ة زمنية ال تزيد على سبعة أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية، فتر

 كل مقرر.المخصصة ل الساعاتوتضاعف خاللها 

 المستوى الدراسي: .4
 هو الدال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد المستويات الالزمة للتخرج أربعة مستويات .

 الوحدة الدراسية )الساعة المعتمدة(: .5
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن ساعة، و الدرس العملي أو الميداني الذي ال تقل 

 مدته عن ساعتين.

 ذار األكاديمي:اإلن .6
 اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى الموضح في هذه الالئحة.

 درجة األعمال الفصلية: .7
 للمادة وفق لما يحدده استاذ المادة دراسيالفصل للطالب نظير نشاطه العلمي فى الالدرجة الممنوحة 

 بالمقرر الدراسي. من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل

 درجة االختبار النهائي: .8
 الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراسي.

 الدرجة الكلية النهائية: .9
 مجموع درجات األعمال الفصلية مضافاً إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر.

 التقدير: .10
 األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.وصف للنسبة المئوية أو الرمز 

 تقدير غير مكتمل: .11
ً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في  تقدير يرصد مؤقتا

 (.ICالسجل األكاديمي بالحرف )

 تقدير مؤجل: .12
من فصل دراسي الستكماله، ويرمز له بالرمز  تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر

(IP.) 

 المعدل الفصلي: .13
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات 
التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل 

 طالب.عليه في كل مقرر درسه ال

 المعدل التراكمي: .14
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه 

 بالكلية على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.

 الحد األدنى من العبء الدراسي: .15
 مع معدّله التراكمي.أقل عدد من الوحدات الدراسية التي ينبغي على الطالب تسجيلها بما يتناسب 

 :مجاالت وتخصصات المعهد .16
اإلحصاااء والسااكان والتنميااة وعلااو  الحاسااب ونظاا  وتكنولوجيااا المعلومااات وبحااوث وإدارة العمليااات 

 .واتخاذ القرار
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  الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للمعهد

 رؤية المعهد:

التعليم والتدريب االلتزام بالتوصل إلى أعلى مستويات األداء في مجال 

، وأداء يرقى إلى احدث ما تم التوصل إليه دوليا في مجاالت العلمي والبحث

لخدمة أفراد  عهدمبالوتسخير كافة اإلمكانات المتوفرة  وتخصصات المعهد،

المجتمع وتحقيق الدعم المستمر من المعلومات في تحقيق أهداف الخطط 

 .التنموية

 رسالة المعهد:

مجاالت وتخصصات  في عال مستوي علي متخصصة أجيال إعداد

 العمل سوق دخول من تمكنهم عالية تنافسية بمواصفات المعهد يتمتعون

 الدولي. أو اإلقليمي أو الوطني المستوي علي سواء بكفاءة به والعمل بسهولة

 األهداف اإلستراتيجية للمعهد:

تنظدددديم بددددرام  دراسددددية )أكاديميددددة ومهنيددددة( علددددى مسددددتو  الدددددبلومات . 1

والماجستير والدكتوراه من أجل تأهيل وتوجيه خريجدي الجامعدات والمعاهدد 

 .واالبتكارية ينيةالمعهد والمجاالت البومجاالت العليا في تخصصات 

 .اتخاذ القرارلدعم . نشر ثقافة االحصاء وتطبيقات الحاسب 2

األساسددية والمتميددزة فددي مجدداالت وتخصصددات  الطدد ب المهدداراتإكسدداب . 3

 . المعهد

تخصصددات المعهددد و. تقددديم االستشددارات للمتسسددات واألفددراد فددي مجدداالت 4

 للمساهمة في خدمة المجتمع. المختلفة

 . تقديم الخدمات التدريبية بما يتواكب مع متطلبات اسواق العمل.5

تخصصدددات المعهدددد وفدددي مجددداالت . إجدددراء الدراسدددات والبحدددوث والمسدددو  6

 .ذات الع قة  المختلفة بهدف خدمة المجتمع

 . نشر ثقافة الجودة والحصول على االعتماد االكاديمي.7

اإلحصدداء والسددكان والتنميددة وعلددوم الحاسددب  :تشددمل تخصصددات المعهددد المختلفددةومجدداالت  *

 .ونظم وتكنولوجيا المعلومات وبحوث وإدارة العمليات واتخاذ القرار
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 :الممنوحة وأهدافهااألكاديمية  العلمية الدرجات

  العليا: الدراسات دبلوم .1

 للتخصصتات المجتاالت االكاديميتة والتطبيقيتة فتى العلميتة الكفتاءة إعتادة الترهيتل ورفتع الى تهدف

 نظم وتكنولوجيا المعلوماتو المختلفة وعلوم الحاسباإلحصاء والسكان والتنمية  فرو  فى الدقيقة

 تطبيقيتة مقتررات دراستة  تالل واتختا  القترار متنوبحتوث وإدارة العمليتات وبحتوث العمليتات 

  .إلعداد دراسات وبحوث ومشروعات تطبيقية عمل فرا فى والمشاركة متقدمة وعملية

 :الماجستير درجة .2

 التذى فتى الفتر  والمجتال والموضتو  والتطوير العلمى والتفكير البحثية القدرات تنمية الى تهدف 

 والستكانية والتنميتةاإلحصتائية  العلتوم للمعهتد فتى مجتاالت  البحثيتة الخطة واقع من الطالب يختاره

واتختا  وبحتوث العمليتات وإدارة العمليتات  نظتم وتكنولوجيتا المعلومتاتو المختلفة وعلتوم الحاستب

 المقتررات متن عتدد دراستة  تالل متن الحديثتة واألستاليب العلميتة التقنيتاتباستتخدام  و لت. القرار،

رستالة علميتة فتي التخصصتات  تالل  متن أكتاديمى وتطبيقتى بحت  المتقدمتة وإجتراء األكاديميتة

  .المذكورة

  :الفلسفة دكتوراه درجة  .3

 الفتر  فتى للعلتم الجديتد وإضتافة االبتكتار والتطتوير، علتى والقتدرة المستتقل الفكر تنمية الى تهدف

 والبحثية المتخصصة التقنية العلمية األصول و ل. بإتبا  الطالب يختاره الذى والموضو  والمجال

متن  تالل دراستة عتدد متن  الماجستتير مرحلتة فتى تنميتهتا تمتت البحثيتة التتى القتدرات وتعميتق

 فرو  وتطبيقى فى نظرى ية في التخصصات المذكورة)علم المقررات األكاديمية المتقدمة ورسالة

وبحوث العمليات  نظم وتكنولوجيا المعلوماتو اإلحصاء والسكان والتنمية المختلفة وعلوم الحاسب

 .(واتخا  القراروإدارة العمليات 

 االكاديميةالدراسات العليا  دبلوممعايير برام  :  أوال

 يجب أن يكون الخريج قادراً على:  مواصفات الخري : -1
 مشكالت المهنية واقتراح حلول لهاتحديد ال  -1
 التى اكتسبها في ممارسته المهنيةتطبيق المعارف المتخصصة   -2
وعتر  البيانتات الخاصتة  استخدام المنهج العلمتى فتى تحديتد نوعيتة وحجتم عينتة الدراستة وجمتع -3

 بالدراسة
 القرار في ضوء المعلومات المتاحةاتخا    -4
 ية المناسبة في  ممارسته المهنيةتخدام الوسائل التكنولوجإتقان المهارات المهنية واس  -5
 ق من  الل العمل المهني المنظوميالتواصل والعمل ضمن فري  -6
 المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبةبالنزاهة والمصداقية وقواعد  االلتزامالتصرف بما يعكس  -7
 ةالجاهز والحزموتكنولوجيا المعلومات بكفاءة عالية استخدام الحاسب االلى  -8
 ه واالنخران فى التعليم المستمر.يذاتالتنمية ال  -9 

 المعايير القياسية العامة: -2
 المعرفة والفهم: 2-1

 كل من: واستيعابيجب ان يكون الخريج قادراً علي فهم 
 ات واألساسيات والمعارف المتخصصةالنظري   -1
 مارسة المهنية في مجال التخصصوالقانونية للمالمبادئ األ القية   -2
 الممارسة المهنية في مجال التخصصالجودة في  وأساسياتمبادئ   -3
 العمل على الحفاظ على البي ة  -4
 استيعاب مفهوم علم اإلحصاء وأهميته وعالقته بالعلوم اال رى -5
 ية فى المجاالت المختلفةاالساليب اإلحصائية المستخدمة فى صياغة وحل المشاكل التطبيق -6
 .ساليب األساسية لبحوث العمليات ونرا قياس جودة االنتاجاال -7
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 المهارات الذهنية: 2-2
 يجب ان يكون الخريج قادرا على:

 لتخصص وترتيبها وفقاً ألولوياتهاتحديد وتحليل المشاكل في مجال ا  -1
 لمشاكل المتخصصة في مجال اإلحصاءحل ا  -2
 البحثى من  الل فريق عمل متكامل فى النشانالمشاركة   -3
 ث والمواضيع  ات العالقة بالتخصصالقراءة التحليلية لألبحا  -4
 اتخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة  -5
 ربط االساليب الرياضية بمجاالت استخدامها.  -6

 المهارات المهنية: 2-3       
 للمهارات المهنيه التاليه:ان يكون الخريج مكتسبا  يجب 

تطبيق المهارات المهنية فى مجال الصياغة المشكالت التطبيقية فى  كل نما ج رياضية    -1
 التفاعل معها وفقا لنو  المشكلهيمكن 

 كتابة التقارير المهنية.  -2
 المهارات العامة والمنتقلة: 2-4

 يجب ان يكون الخريج مكتسبا للمهارات العامه التاليه :
 التواصل الفعال برنواعه المختلفة  -1
 بما يخدم تطوير الممارسة المهنيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات   -2
 ةاستخدام الحزم الجاهز  -3
 ة للحصول علي المعلومات والمعارفاستخدام المصادر المختلف  -4
 العمل فى فريق وإدارة الوقت  -5
 التعلم الذاتي والمستمر  -6
 استخدام المصطلحات المتخصصة فى المجال اإلحصائىاجاده  -7
 استخدام الوسائط المتعددة و بكة المعلومات وأدوات االتصال المختلفة الدولية. -8

 االكاديميةالماجستير  درجة معايير برام  ثانياً:

 مواصفات الخري : -1
 يجب أن يكون الخريج قادراً علي:

العلمتتي واستتتخدام أدواتتته المختلفتتة ودمجهتتا متتع إجتتادة تطبيتتق أساستتيات ومنهجيتتات البحتت   -1
 رف المتخصصة فى ممارسته المهنيةالمعا

 لمشكالت المهنية وإيجاد حلول لهاتحديد ا -2
 فريق اتخا  القرار في سياقات العمل ضمن -3
مناسبة بما يخدم إتقان مناسب للمهارات المهنية المتخصصة واستخدام الوسائل التكنولوجية ال -4

 ممارسته المهنية
 علية والقدرة على العمل ضمن فريقالتواصل بفا -5
 مصداقية وااللتزام بقواعد المهنةالتصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة وال -6
 راً على التعلم المستمرتنمية  اته أكاديمياً ومهنياً وقاد -7
 نعى القرار فى المجاالت المختلفةتقديم المشورة لصا -8
 على التنبؤ بقيمها المستقبلية. ةوالقادر بناء النما ج الرياضية للظواهر المختلفة  -9

 المعايير القياسية العامة: -2
 المعرفة والفهم: 2-1

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي فهم ودراية بكل من:
 لم وكذا في المجاالت  ات العالقةالنظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التع -1
 التطورات العلمية في مجال التخصص -2
 ارسة المهنية في مجال التخصصماأل القية والقانونية للمالمبادئ  -3
 مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص -4
 أساسيات وأ القيات البح  العلمي. -5
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 المهارات الذهنية: 2-2
 يجب أن يكون الخريج قادراً علي:

 كللتخصص والقياس عليها لحل المشاتحليل وتقييم المعلومات في مجال ا -1
 حل المشاكل المتخصصة -2
 رف المختلفة لحل المشاكل المهنيةالربط بين المعا -3
 سة علمية منهجية حول مشكلة بحثيةإجراء دراسة بحثية و/أو كتابة درا -4
 ط لتطوير األداء في مجال التخصصالتخطي -5
 المهنية في سياقات مهنية متنوعة القرارات اتخا  -6
 لذاتى لمواكبه التطورات العالميةالتعلم ا -7
 المهارات المهنية: 2-3

 يجب أن يكون الخريج مكتسبا للمهارات المهنيه التاليه:
 ألساسية والحديثة في مجال التخصصإتقان المهارات المهنية ا -1
 ت على ار  الواقع واتخا  القرارالتفاعل مع لمشكال -2
 والمستقبلية وتخطيط التعامل معهاحساب المؤ رات الدوريه  -3
 المهنيةكتابة وتقييم التقارير  -4
 تقييم الطرا واألدوات القائمة في مجال التخصص. -5
 المهارات العامة والمنتقلة:  2-4

 يجب أن يكون الخريج مكتسبا للمهارات العامه التاليه:
 التواصل الفعال برنواعه المختلفة -1
 لومات بما يخدم الممارسة المهنيةاستخدام تكنولوجيا المع -2
 تعليمية الشخصيةديد احتياجاته الالتقييم الذاتي وتح -3
 ة للحصول على المعلومات والمعارفاستخدام المصادر المختلف -4
 سياقات مهنية مختلفةلفريق  ل  في العم -5
 إدارة الوقت بكفاءة -6
 كتابه التقارير -7
 مهارات االتصال -8
 التعليم الذاتي والمستمر. -9

 االكاديميةالدكتوراه درجة معايير برام    ثالثاً:

 مواصفات الخري : -1
 برنامج الدكتوراه يجب أن يكون قادراً علي: ريج 
 ن أساسيات ومنهجيات البح  العلميإتقا -1
 العمل المستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص -2
 ال التخصص والمجاالت  ات العالقةتطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مج -3
 القات البينية بينهاومطوراً للعدمج المعارف المتخصصة مع المعارف  ات العالقة  -4
 النظريات الحديثة في مجال التخصصإظهار وعي بالمشاكل الجارية و -5
 ول مبتكرة لهاتحديد المشكالت المهنية وإيجاد حل -6
 المهارات المهنية في مجال التخصصإتقان نطاا واسع  من  -7
 وأساليب جديدة للمزاولة المهنيةالتوجه نحو تطوير نرا وأدوات  -8
 مناسبة بما يخدم ممارسته المهنيةكنولوجية الاستخدام الوسائل الت -9
 فريق عمل في سياقات مهنية مختلفةالتواصل بفاعلية وقيادة  -10
 قرار في ظل المعلومات المتاحةاتخا  ال -11
 ها والعمل علي إيجاد موارد جديدةتوظي  الموارد المتاحة بكفاءة وتنميت -12
 نمية المجتمع والحفاظ علي البي ةالوعي بدوره في ت -13
 لنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةبما يعكس االلتزام با التصرف -14
 االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه و براته لآل رين. -15
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 المعايير القياسية العامة: -2
 المعرفة والفهم:  2-1

 بإنتهاء دراسة الدكتوراه  يجب أن يكون الخريج علي فهم ودراية بكل من:
 ال التخصص والمجاالت  ات العالقةدي  من المعارف في مجالنظريات واألساسيات والح -1
 المختلفةأساسيات ومنهجيات وأ القيات البح  العلمي وأدواته  -2
 ممارسة المهنية في مجال التخصصية للنالمبادئ األ القية والقانو -3
 الممارسة المهنية في مجال التخصصمبادئ وأساسيات الجودة في  -4
 ممارسته المهنية علي البي ة ونرا تنمية البي ة وصيانتها. بآثارالمعارف المتعلقة  -5
 المهارات الذهنية: 2-2

 بإنتهاء برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادراً علي:
 منها واالستنبانص والقياس عليها تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخص -1
 ة استناداً على المعطيات المتاحةحل المشاكل المتخصص -2
 ء دراسات بحثية تضي  إلى المعارفإجرا -3
 صياغة أوراا علمية -4
 يم المخانر في الممارسات المهنيةتقي -5
 ر األداء في مجال التخصصالتخطيط لتطوي -6
 المهنية في سياقات مهنية مختلفة القرارات اتخا  -7
 نات والتنبؤ بالظواهر المستقبليهلتحليل البيا ةا تيار المنهجيه المناسب -8
 االبتكار / اإلبدا  -9
 الحوار والنقاش المبنى علي البراهين واألدلة.  -10
 المهارات المهنية: 2-3

 بإنتهاء برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج مكتسبا للمهارات المهنيه التاليه:
 ألساسية والحديثة في مجال التخصصإتقان المهارات المهنية ا -1
 كتابة وتقييم التقارير المهنية -2
 مة في مجال التخصصواألدوات القائتقييم الطرا  -3
 لوجية بما يخدم الممارسة المهنيةاستخدام الوسائل التكنو -4
 لمستقبليه وتخطيط التعامل معهاحساب المؤ رات ا -5
 رسة المهنية وتنمية أداء اآل رينالتخطيط لتطوير المما -6
 االجل وتقييمها. ةاالجل او نويل ةفى اعداد الخطط قصير ةوالمشارك -7
 والمتنقلة:المهارات العامة   2-4

 التاليه: ةبإنتهاء برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج مكتسبا للمهارات العامه والمتنقل
 التواصل الفعال برنواعه المختلفة -1
 لومات بما يخدم الممارسة المهنيةاستخدام تكنولوجيا المع -2
 تعليم اآل رين وتقييم أدائهم -3
 التقييم الذاتي والتعليم المستمر -4
 ة للحصول علي المعلومات والمعارفدر المختلفاستخدام المصا -5
 العمل في فريق وقيادة فرا العمل -6
 .العلمية والقدرة علي إدارة الوقتإدارة اللقاءات  -7
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 الباب االول
 االقسا  العلمية

  :( 1مادة ) 
     -يتكون المعهد من االقسا  العلمية االتية :

  Applied Statistics & Econometrics قس  اإلحصاء التطبيقى واالقتصاد القياسى  -1

 ويض  تخصصات : 

 اإلحصاء التطبيقى  نظرية االقتصاد القياسى

 السالسل الزمنية االقتصاد القياسى التطبيقى

 تجارب وتحليل تصميم    عينات ال

 ضبط وتوكيد الجودة نماذج خطيةال

  Mathematical Statistics قس  اإلحصاء الرياضى  -2

 : تخصصاتويض   

 حصائياإل نظرية االستدالل نظرية التوزيعات واالحتماالت

 المأمونية واختبارات الحياة  عمليات عشوائيةال

 تحليل المتغيرات المتعددة االختبارات الالمعلمية

  تحليل بيز

 Biostatistics   Demography &السكانىو قس  اإلحصاء الحيوى  -3

 ويض  تخصصات : 

 االحصاء الحيوي  السكانياالحصاء 

 السكان والتنمية  ديموجرافيا رياضية

 االحصاء االمنى االحصاء البيئى

 Computer Sciencesقس  علو  الحاسب   -4

 : ويض  تخصصات 

 شبكات الحاسب  قواعد البيانات

 معالجة اللغات الطبيعية  هندسة البرمجيات

 الذكاء اإلصطناعى تأمين شبكات الحاسب

 تعليم الميكنة  معالجة الوسائط المتعددة

   Information Systems &Technology  قس  نظ  وتكنولوجيا المعلومات   -5

  : ويض  تخصصات 

 نظم المعلومات الذكية نظم المعلومات الموزعة

 التعليم االلكترونى  تأمين المعلومات

 نظم المعلومات الجغرافية توكيد جودة نظم المعلومات

  نظم معلومات الوسائط المتعددة

  Operations Research & Managementقس  بحوث وإدارة العمليات   -6

 : ويض  تخصصات  

 األمثلية البرمجة الرياضية

 نظم دعم القرار  النمذجة والمحاكاة

 إدارة العمليات الحسابات الذكية

 إدارة سالسل اإلمداد الشبكات
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 الباب الثانى
 العلميةالدرجات 

 ( : 2مادة ) 
تمنح جامعة القاهره بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث االحصائية الدرجات   

 العلمية األكاديمية التالية :

 :ة:   الدبلو  المنفرد فى احدى التخصصات الرئيسية االتي(1)

 Demography & Biostatistics  االحصاء الحيوى والسكانى   Statistics        االحصاء                       

 Technology &Information Systems        نظ  وتكنولوجيا المعلومات         Computer Sciences الحاسبعلو  

 Operations Management                         ادارة العمليات     Operations Research بحوث العمليات

( إلى جانب تخصص  1: الدبلو  المشترك فى احدى التخصصات الرئيسية المشار إليها فى )(2)
 فرعي من التخصصات األخرى كاآلتى:

 التخصص الفرعــى  التخصص الرئيســى 

 االحصاء

 االحصاء الحيوى والسكانى
 علوم الحاسب

 نظم وتكنولوجيا المعلومات
 بحوث عمليات
 ادارة العمليات

 االحصاء الحيوى السكانى

 االحصاء 
 علوم الحاسب

 نظم وتكنولوجيا المعلومات
 بحوث عمليات
 ادارة العمليات

  علو  الحاسب

 االحصاء
 االحصاء الحيوى والسكانى

 بحوث عمليات
 ادارة العمليات

 نظ  وتكنولوجيا المعلومات

 االحصاء
 االحصاء الحيوى والسكانى

 عملياتبحوث 
 ادارة العمليات

 بحوث العمليات

 االحصاء
 االحصاء الحيوى والسكانى

 علوم الحاسب
 نظم وتكنولوجيا المعلومات

 إدارة العمليات

 االحصاء
 االحصاء الحيوى والسكانى

 علوم الحاسب
 نظم وتكنولوجيا المعلومات

 
 :  درجة الماجستير فى التخصصات التالية:( 3)

 Demography & Biostatistics االحصاء الحيوى والسكانى   Statistics              االحصاء                 

 Technology &Information Systems        نظ  وتكنولوجيا المعلومات         Computer Sciences الحاسبعلو  

 Operations Management                         العملياتادارة      Operations Research بحوث العمليات



18 

 :  درجة الدكتوراه فى التخصصات التالية:( 4)

 Demography & Biostatistics  االحصاء الحيوى والسكانى   Statistics       االحصاء                        

 Technology &Information Systems        المعلوماتنظ  وتكنولوجيا          Computer Sciences الحاسبعلو  

 Operations Management                         ادارة العمليات     Operations Research بحوث العمليات

 (:  نظا  الدراسة للبرامج األكاديمية 3دة ) ما
الدراسية(، وتعرف الساعة المعتمدة نظام الدراسة بالمعهد هو نظام الساعات المعتمدة )الوحدات 

)الوحدة( بأنها وحدة قباس دراسية لتحديد وزن كل مقرر بالنسبة للمقررات األخري، وهى تعادل 
محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة في االسبوع، أو درس تطبيقي، أو تدريب عملي مدتها 

ها أربع ساعات في ساعتان في االسبوع، أو تدريب تطبيقي، أو تدريب عملي ميداني مدت
االسبوع، طوال الفصل الدراسي، ويشترط للحصول على الدبلوم أو الدرجة العلمية اجتياز الطالب 

 تها كالتالى:ابنجاح عددا من الساعات المعتمدة وبيان
 (: الدبلو 1) 

 الى:( ساعة معتمدة بيانها كالت60يجتاز الطالب خالل فترة الدراسة فى الدبلوم األكاديمي )        
 فى التخصصات المنفردة يكون توزيع الساعات كاالتى: -أ

 البيان الساعات المعتمدة

 مقررات اجبارية لمتطلبات المعهد 15

 مقررات اجبارية من داخل التخصص 33

 من خارج التخصص 3و من داخل التخصص 9مقررات اختياريه  12

 المجموع 60

 الساعات كاالتى:فى التخصصات المشتركة يكون توزيع    -ب
 ساعة معتمدة فى تخصصه الرئيسى والفرعى بيانها كاآلتى: 60يجتاز الطالب 

 البيان الساعات المتعمدة

 مقررات اجبارية لمتطلبات المعهد 15

 مقررات اجبارية من داخل التخصص الرئيسى 33

 مقررات اجبارية من التخصص الفرعى 12

 المجموع 60

عملية او  األقسام ولجنة الدراسات العليا تحديد فصولمجالس  بعد اخذ رأى يجـوز لمجلس المعهـد -ت
او تحويل المقرر الى مقرر عملى يدرس فى  لبعض المقررات او تخصيص أعمال فصليةتطبيقية 
 عادل نصف الساعات المعتمدة للمقرر النظرى.تساعات المقرر العملى والمعمل 

ويجوز بعد استطالع رأى لجنة  دراسية. دبلوم ستة فصـــولالمدة القصوى للحصول على اى    -د
الدراسات العليـا وموافقة مجلس المعهد ومجلس الدراسات العليا بالجامعة زيادة المدة القصوى الى 

 ثمانية  فصول دراسية بصفة استثنائية.

ى ( وفى حالة الحصول عل2تكون حاالت التخرج طبقا للتخصصات المذكورة فى مادة )  -هـ
 تخصص فرعى يضاف التخصص الفرعى على شهادات التخرج بجانب تخصصه الرئيسى.

 يحدد مجلس القسم عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر ومحتواه العلمي.  -و

 لمقررات الدبلوم .  599XXإلى  500XXتخصص األكواد من  -س
 (: درجة الماجستير2)

 تنقسم درجة الماجستير إلى مرحلتين:
 :  االولى )تمهيدي الماجستير(المرحلة 

بيانها فى تخصصه ساعة معتمدة( تشمل عدداً من المقررات الدراسية  30يجتاز الطالب بنجاح )
 كاالتى:
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 البيان الساعات المعتمدة

 مقررات اجبارية 24

 مقررات اختيارية من داخل التخصص 6

 المجموع 30

 لمقررات الماجستير.   XX 699إلى   600XXوتخصص األكواد  من   

المدة القصوى لدراسة المقررات فـى مرحلة تمهيدى الماجستير أربعة فصول دراسية، يجـوز 
لجنة الدراسات العليا ومجلس الدراســات العليــا بالجامعة زيادة مدة  لمجلس المعهد بعد استطالع راى

 .بصفة استثنائية ستة فصول دراسيةالدراسة الى 

  الثانية )إعداد رسالة الماجستير(:المرحلة       

الماجستير فى مجال تخصصه، وال يجوز مناقشة رسالة الماجستير قبل مضى  رسالةشمل ت
عام من تاريخ اعتماد تسجيله. ويجوز لمجلس المعهد بناء على توصية لجنة الدراسات العليا مد فترة 
التسجيل الى فصلين آخرين، وفى الحاالت االستثنائية يجوز لمجلس المعهد بناء توصية لجنة 

 .ساعات معتمدة( 10)بمد التسجيل لفصلين دراسيين آخرين، وبما يعادل الدراسات العليا 
بعد اجتياز المقررات الدراسية بنجاح يتقدم لتسجيل موضوع رسالة الماجستير، فى موضوع يقره    -أ

مجلس المعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا ويعتمـده األستاذ 
 جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.الدكتور نائـب رئيس ال

يراعى عند تسجيل الرسالة أن تكون ضمن الخطة البحثية للقسم، وان يكون الطالب مستوفيا   -ب
 .والجامعة باإلضافة الى ما قد يقرره مجلس المعهدحسب لوائح الجامعة  ةالمطلوب للشروط

 (: درجة الدكتوراه 3)

 مرحلتين:تنقسم درجة الدكتوراه إلى  

 :  المرحلة االولى )تأهيلي الدكتوراه(

ساعة معتمدة( فى فصلين دراسيين وتشمل عدداً من المقررات  12يجتاز الطالب بنجاح )
 بيانها كاالتى: فى تخصصه الرئيسى الدراسية 

 البيان مدةتالساعات المع

 مقررات اجبارية 9

 دراسات مستقلة موجهة 3

 المجموع 12

 لمقررات الدكتوراه.  799XXإلى   700XXاألكواد من  تخصص 

المقـررات الدراسية لمرحلة الدكتوراه مقررات فصلية )على فصلين دراسيين( يتم االمتحان 
يجوز ة فصول دراسية وثالثل دراسى، والمدة القصوى لدراسة المقررات هى ـفيها فى نهاية  كل فص

قسام المختصـة ولجنة الدراسات العليا زيادة المدة لمجلس المعهد بعد استطالع رأى مجالس اال
 فصول دراسية بصفة استثنائية وبعد موافقة مجلس الدراسات العليا بالجامعة. أربعةالقصوى الى 

  المرحلة الثانية )إعداد رسالة الدكتوراه(:
الدكتوراه فى مجال تخصصه، وال يجوز مناقشة رسالة الدكتوراه قبل مضى  رسالةشمل ت

عامين من تاريخ اعتماد تسجيله. ويجوز لمجلس المعهد بناء على توصية لجنة الدراسات العليا مد 
توصية على فترة التسجيل الى فصلين آخرين، وفى الحاالت االستثنائية يجوز لمجلس المعهد بناء 

 .ساعات معتمدة( 48)لعليا بمد التسجيل لفصلين دراسيين آخرين، وبما يعادل لجنة الدراسات ا
بعد اجتياز المقررات الدراسية بنجاح يتقدم لتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه فى موضوع يمثـل   -أ

مدخل إلضافة جديدة فى فرع التخصص وتتم مناقشة خطة البحث وإجازتها من ثالثة على األقل 
 التدريس بالقسم المختص الحاضرين بالسيمنار. من أعضاء هيئــة

تكون مبتكرة وضمن الخطة البحثية للقسم، ويكون الطالب مستوفيا ان يراعى عند تسجيل الرسالة  -ب
  باإلضافة الى ما قد يقرره مجلس المعهد.لمستوى اللغة االنجليزية المطلوب حسب لوائح الجامعة 
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 الباب الثالث
 القبول والتسجيل

 :(: شروط القبول 4 ماده )

  شروط عامة: 
يعتبر الطالب مقيدا كطالب دراسات عليا بمجرد استيفاء اجراءات التسجيل لمقررات المرحلة  -1

 التمهيدية للماجستير والسنة التأهيلية للدكتوراه.
تقـدم طلبات االلتحاق للدراسة بالمعهد فى المواعيد التى يقررها مجلس المعهد مع استيفاء األوراق  -2

 المطلوبة.
 لمجلس المعهد تحديد االعداد المقترح قبولها ووضع القواعد المنظمة لالختيار بين المتقدمين. -3
أن يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة السنوية وكذلك ما تم تقريره بواسطة المجلس األعلى  -4

 للجامعات وما يتقرر بواسطة مجلس الجامعة. 
 يسدد الطالب المصريين الرسوم الدراسية بالجنيه المصرى بينما يسدد غير المصريين  -5

 بالعملة األجنبية. الرسوم  

 : الدبلو   -أ
أن يكون الطالب حاصالً على مؤهل عالى معترف به من احدي الجامعات والمعاهد المصرية  -1

 الحكومية أو التى تم معادلتها من المجلس األعلى للجامعات.
ز لمجلس المعهد قبول طالب حاصلين على أحد دبلومات المعهد )أو ما يعادلها( لدراسة دبلوم يجو -2

وفى هذه الحالة يعفى الطالب من دراسة متطلبات المعهد )التي تحمل كود  ،آخر بالمعهد
500XX التى سبق له ان دراستها بشرط ان ال يكون قد مر على حصوله على الدبلوم اكثر من )

ساعة معتمدة على  48يقل تقديره فى هذه المقررات عن جيد وأن يجتاز الطالب عامين، وال 
 .ساعة معتمدة 60االقل ويحسب المعدل التراكمى على 

 : الماجستيردرجة   -ب
 على أحد المؤهالت التالية: الحاصلينلطالب ايلتحق بالسنة التمهيدية للماجستير 

وفى ضوء ما يقرره المجلس  ،عام جيد على األقل بتقديرفى ذات التخصص أحد دبلومات المعهد  -1
 االعلى للجامعات بهذا الشأن.

الجامعات  او ما يعادلها فى التخصص المناظر من بتقدير عام جيد على األقلة جامعية اولى جدر -2
ويجوز لمجلس القسم المختص تحميله بمواد تكميلية واجتيازها  والمعاهد المصرية او األجنبية

 تسجيله لرسالة الماجستير.بنجاح قبل 
لمجلس المعهد قبول طالب وافدين حاصلين على درجة جامعية اولى أو ما يعادلها فى تخصص   -3

الماجستير من الجامعات والمعاهد المصرية أو االجنبية المعادلة ويجوز لمجلس القسم المختص 
 ير.تحميله بمواد تكميلية واجتيازها بنجاح قبل تسجيله لرسالة الماجست

يجوز لمجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا قبول الطالب   -4
الحاصلين على الدرجة الجامعية االولى )أو ما يعادلها( فى ضوء ما يستجد من قرارات المجلس 

 ستيعابية.  فى هذا الشأن وبما يتالءم مع االمكانيات العلمية لألقسام وقدرتها اال االعلى للجامعات

  الدكتوراه:درجة   -ت
 لى:يسمـح بااللتحاق بالسنة التأهيلية للدكتوراه للطالب الحاصلين ع

 درجة الماجستير مـن  المعهد فى ذات التخصص. -1
درجة الماجستير من الجامعات أو المعاهد المصرية أو األجنبية المعادلة فى ذات التخصص   -2

تحميله بمواد تكميلية واجتيازها بنجاح قبل تسجيله لرسالة ويجوز لمجلس القسم المختص 
 .الدكتوراه

لمجلس المعهد قبول طالب وافدين حاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الجامعات   -3
والمعاهد المصرية أو االجنبية المعادلة ويجوز لمجلس القسم المختص تحميله بمواد تكميلية 

 تسجيله لرسالة الدكتوراه.واجتيازها بنجاح قبل 
يجوز لمجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا قبول الطالب  -4

االعلى  الحاصلين على الماجستير )أو ما يعادلها( فى ضوء ما يستجد من قرارات المجلس
 للجامعات.  
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 (: كود المقررات والتوصيف  5مادة )

قائمة المقررات الدراسية التى تقدمها األقســام العلمية بالمعهـد للدراسة تبين مالحق الالئحة  -أ
االكاديمية بالدبلوم والماجستير والدكتوراه، موضحا امام كل مقرر الرمز الدال عليه وعلى القسم 

 الذى يقوم بتدريسه كالتالى:
  Code قس ال كود Department قس ال

 Mathematical Statistics MS االحصاء الرياضى

 Applied Statistics & Econometrics  AS, EC واالقتصاد القياسي االحصاء التطبيقى

 Demography & Biostatistics DB االحصاء الحيوى والسكانى

 Computer Sciences  CS  علوم الحاسب

 Information Systems & Technology IS, IT  المعلوماتنظم وتكنولوجيا 

 Operations Research & Management  OR,OM وإدارة العملياتبحوث 

 للمقررات المتعلقة بالمشروع. PPXXXيخصص الكود   -ب

 (: التسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب للمقررات6مادة )

يحدددد عميددد المعهددد مواعيددد التسددجيل والسددحب واإلضددافة فددى بدايددة كددل فصددل دراسددى بندداء علددى  -أ
 .لجنة الدراسات العليا توصية

ساعة، ويجوز للطالب الحاصل  15ـ يتم التسجيل للطالب فى بداية كل فصل دراسى بحد اقصى ب 
ساعة معتمدة كحد أقصى فى الفصل  18على تقدير جيد جدا فى المعدل التراكمى ان يسجل 

 الدراسى التالي.
 بات السابقة لهذا المقرر.للطالب التسجيل فى مقرر إال بعد دراسته للمتطلـ ال يجوز  ت
يجوز انسحاب الطالب من بعض المقررات وذلك قبل موعد االمتحان النهائى بثالثة أسابيع بناء    -ث

 على طلبه وفقاً للقواعد المنظمة، وال يسترد اية مصروفات بعد االسبوع السادس لبدء الدراسة.

 (: إلغاء أو ايقاف القيد7مادة )

 لحاالت التالية:يلغى قيد الطالب فى ا   
 اإلخالل بالقواعد والنظم الجامعية المتعارف عليها.   -أ

 ب ـ عدم سداد الرسوم فى المواعيد المقررة ولن يقبل عذر التخلف عن الميعاد المحدد.
 تجاوز الطالب المدة القصوى للدراسة بالدرجة دون استكمال متطلب الحصول علبها. -ت
 أو الدكتوراه لرفض لجنة الحكم أو لثبوت سرقة علمية.عدم صالحية رسالة الماجستير  -ث
 تجاوز الطالب مدة وقف القيد )فصلين دراسيين متتالين أو منفصلين(. -ج
 القيد في أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا فى نفس الوقت داخل أو خارج الجامعة. -د

 يوقف قيد الطالب فى الحاالت التالية:   
قاف القيد وفق الشروط والقواعد المنظمة والمعمول بها فى الدراسات تقدم الطالب بطلب إلي -أ

 العليا.
 ضرورة موافقة المشرف الرئيسي على ايقاف القيد وموافقة القسم ومجلس المعهد. -ب
انقطــاع الطالب عن البحث فى مرحلة إعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو عدم جديته  -ت

 لرئيسى .وذلك بناء على تقرير من المشرف ا
 عدم جواز ايقاف القيد بأثر رجعى ايا كانت اسبابه. -ث
 طوال فترة قيده وتسجيله للدرجة بالدراسات العليا. ثالث سنواتمدة ايقاف القيد بحد اقصى  -ج

 (: إعادة القيد 8مادة )

يجوز إعادة قيد الطالب الذى تم الغاء قيده بناء على طلبه وذلك بعد موافقة مجلس المعهد وتطبق  -أ
عليه الالئحة الحالية، ويجوز أن يعفى من بعض المقررات الدراسية التي سبق دراستها بنجاح 
وبتقدير جيد، وبشرط إال يكون مضى على إلغاء قيده اكثر من عامين، وأال يكون مضى على 

 دراسة السنة التمهيدية للماجستير أو التأهيلية للدكتوراه اكثر من خمس سنوات.
ل رسالة الماجستير أو الدكتـوراه يجوز للطالب إعادة قيده بعد عام دراسى فى حالة إلغاء تسجي -ب

كامل ويجوز ان يكون التسجيل فى موضوع جديد ينطبق عليه شروط التسجيل الجديد أو فى نفس 
 التسجيل السابق قد مضى عليه مدة عامين على األكثر.كون الموضوع الذى تم إلغائه على أال ي



22 

 الباب الرابع
 االمتحاناتضوابط 

 (: ضوابط االمتحانات 9مادة )

يكون االمتحان النهائى تحريريا فى جميع المقررات ويجوز أن يشتمل على مكون تطبيقى  -1
 فيما عدا مقرر المشروع. %40ومعملى ال يتجاوز 

 مدة االمتحان ثالث ساعات ويعقد االمتحان التحريرى فى نهاية كل فصل دراسى.  -2
درجة لالمتحان  75درجة لألعمال الفصلية و 25درجة تخصص  100ي للمقرر النهاية العظم  -3

 النهائى. 
تأهيلي دكتوراه(، وفى  –ماجستير تمهيدي  –يقيم نجاح او رسوب الطالب فى المقررات )دبلوم 4- 

 :(2و  1)للتفصيل يرجع لملحق  االكاديمي فقط بأحد التقديرات التالية للدبلومالتقدير التراكمى 

 من النهاية العظمى حدود الدرجة النقاط التقدير الرمز
A فأكثر %90من  4.00 -3.70 ممتاز 

 
B 90إلى أقل من  % 80من  3.69 -2.70 جيد جدا % 
C 80إلى أقل من  % 70من  2.69 -2.00 جيد % 
D 70إلى أقل من  % 60من  1.99 -1.00 مقبول % 
F 60أقل من  0.99 -0.00 راسب % 

ر حالة رسوب الطالب فى مقرر أو اكثر يسمح له بإعادة االمتحان بحد أقصى مرتين للمقرفى 5- 
 .درجة 69وتكون درجة االمتحان بحد اقصى 

 (: الحضور 10مادة )

من  %70يحرم الطالب من حضور االمتحان فى أى  مقرر إذا كانت نسبة حضوره تقل عن 
بعذر يقبله استاذ المادة ويعتمده مجلس القسم التابع مجموع الساعات لهذا المقرر ما لم يكن قد تغيب 

 له المادة مع مراعاة ما تنص عليه القواعد المقررة فى الجامعة.

 (: حساب المعدل التراكمى 11مادة )

 كاآلتى:  يحسب المعدل التراكمى لدرجات الطالب فى مرحلة الدبلوم

 ( بالمقررات عدد ساعاته المعتمدة  Xالمعدل التراكمى =  مجمـوع حاصل ضرب )نقاط كل مقرر    
 التى أت   دراستها بنجاح مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة                             

 (: المشروع12مادة )

 تنظم الدراسة بمادة المشروع كاالتى:
 27ال يجوز للطالب التسجيل فى مادة المشروع فى حال زيادة عدد الساعات المتبقية لتخرجه عن  -1

 ساعة. 
يقوم الطالب بإعداد المشروع البحثى تحت اشراف عضو هيئة التدريس بالقسم أو أكثر، وتشكل  -2

لمناقشة المشاريع فى نهاية فصل  أعضاء هيئة التدريس يحددها مجلس القسم المختصلجان من 
  التخرج، وتطبق عليه نفس نظام التقييم كباقى المواد. 

 (: برامج خاصة ومستحدثة13مادة )

يجوز للمعهد ان ينظم ويستحدث برامج اكاديمية وبرامج خاصة ويحدد مجلس المعهد شروط 
لشهادات التى تمنحها الجامعة القبول والقيد ومتطلبات الدراسة ونظم االمتحانات فى هذه البرامج وا

 .بناء على طلب مجلس المعهد

 (: برامج مكثفة14مادة )

يجوز للمعهد ان ينظم البرامج الدراسية األكاديمية الواردة بهذه الالئحة بصورة مكثفة فى الداخل  -أ
أو الخارج منفصال وبالتعاون مع بعض الجهات المحلية واإلقليمية والدولية سواء اكاديمية او 

 ريبية وفق التفاقية يعتمدها مجلس المعهد.تد
تمنح جامعة القاهره بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث االحصائية الدرجات العلمية   -ب

 للبرامج المكثفة للدرجات الواردة بهذه الالئحة.
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 الباب الخامس 

 التخصصية بعد والدراسات عن التبادلية والتعلي  المستمر والبرامج التعلي 

 بالتجزيء(: الدراسة المستمر )نظا  ( التعلي 15مادة )
 والبحوث العليا الدراسات ولجنة المختص القسم مجلس اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز -أ

 لحضور الالئحة بهذه المبينة العليا للدراسات القيد شروط عليهم الذين تنطبق الطالب قبول
 دراسية رسوم نظير المتحاناتها والتقدم بالمعهد الدراسات العليا مقررات من أكثر أو مقرر
 الرسوم سداد بعد ذلك تفيد يمنح شهادة المقرر في الطالب نجاح حالة وفي مقرر لكل محدده

 دكتوراه. أو ماجستير أو دبلوم يمنح ال ولكن المقررة
 لمجلس يجوز العليا الدراسات دبلومات أحد في مستقبال للقيد الطالب هذا مثل تقدم عند  -ب

 على الموافقة والبحوث العليا الدراسات ولجنة المختص القسم اقتراح مجلس على بناء المعهد
 ضمن األقل على جيد بتقدير فيها نجاحه سبق للطالب المقررات( التي )أو المقرر احتساب
 التي يتم المقررات دراسة على سنوات خمس من أكثر مرور عدم وبشرط المنح متطلبات
 .الدكتوراه أو الماجستير لدرجتي المتقدمين على هذا يطبق وال احتسابها على الموافقة

 التبادلية: ( البرامج16مادة )
 السماح والبحوث العليا الدراسات ولجنة المختص القسم اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز -أ

 المرتبطة األجنبية بالجامعات العليا الدراسات مقررات بعض بدراسة الدراسات العليا لطالب
 الدرجة منح متطلبات ضمن المقررات هذه ويتم احتساب .ثقافية باتفاقيات القاهرة جامعة مع

 أقصى وبحد معتمدة ساعات عن ستة المحتسبة المقررات هذه ساعات عدد يزيد أال بشرط
 سداد بعد على دراستها وذلك سنوات خمس من أكثر مرور عدم وبشرط دراسيين مقررين
 .المقررة من مجلس المعهد الرسوم

 والبحوث العليا الدراسات ولجنة المختص القسم مجلس اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز -ب
 بدراسة القاهرة جامعة مع ثقافية باتفاقيات مرتبطة أجنبية بجامعات للطالب المقيدين السماح
 .امتحانهم بنتيجة المعهد من معتمدة شهادة ويمنحون بالمعهد الدراسات العليا مقررات بعض

 العليا الدراسات ولجنة المختص القسم مجلس اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز  -ت
 القاهرة جامعة مع ثقافية باتفاقيات مرتبطة أجنبية من جامعات لألساتذة السماح والبحوث
 .بالمعهد العليا الدراسات مقررات بعض بتدريس

 بعد: عن التعلي ) 17مادة )
 مقررات بدراسة للطالب السماح المختص القسم اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز -أ

 هذه في نجاحهم وعند بعد عن التعليم طريق الالئحة عن المبينة بهذه العليا الدراسات
 .المقررة الرسوم سداد بعد المعهد وذلك معتمدة من شهادة يمنحون المقررات

 سبق التي المقررات احتساب المختص القسم مجلس اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز  -ب
 للقيد تقدمه عند المنح متطلبات ضمن بعد عن التعليم طريق عن والنجاح فيها دراستها للطالب

 .شروط القيد استيفائه حالة في
يتواصل الطالب عند إعداد المشروع البحثى مع مشرف بالقسم أو أكثر، وتشكل لجنة من  -ت

لمناقشة المشروع فى نهاية فصل  التدريس يحددها مجلس القسم المختصأعضاء هيئة 
 التخرج بالمعهد، وتطبق عليه نفس نظام التقييم كباقى المواد.

 التخصصية: الدراسات) 18مادة )
 أو تدريبية دورات تعقد أن المختص القسم مجلس اقتراح على بناء المعهد لمجلس يجوز  -أ

 العلمي المستوى تحديث تستهدف والبحوث العليا الدراسات على مستوى دراسية حلقات
 الجامعية الدرجات على الحاصلين أو المتخصصين الطالب تعليم واستمرارية تنشيط وكذلك

 .بها والمعترف
 تنظيم في المعنية والهيئات والمؤسسات واألجنبية القومية العلمية الجمعيات مشاركة يجوز  -ب

  .يةوالحلقات الدراس الدورات هذه
 على الحصول دون ذلك تفيد شهادة الحلقات أو الدورات هذه في المشاركين منح يجوز   -ت

  .المقررة سداد الرسوم بعد علمية درجة
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 الباب السادس
 القواعد العامة والتنظيمية

 (: قواعد وأحكا  عامة وتنظيمية 19ماده )

العدام الجدامعى إلدى فصدلين دراسديين تعتمد الدراسة بالمعهد علدى نظدام السداعات المعتمددة وينقسدم  -أ
 الفصل األول يسمى فصل الخريف والفصل الثانى يسمى فصل الربيع.

يجددوز طددرح فصددل دراسددى صدديفى يقددره مجلددس المعهددد لطددالب الدددبلوم االكدداديمى فقددط، ويسددمح   -ب
 ساعات على األكثر التسدجيل بده بعدد سدداد الرسدوم المقدررة علدى أال تشدمل 6للطالب المتبقي لهم 

 مادة المشروع. 
يجوز ألى دارس من خارج المعهد التسجيل  فى مقرر أو أكثر وفقا لبرامجهـم الدراسية ويجوز له  -ت

طلدب حضددـور االمتحددـان واحتسدداب تقدددير للمقددرر وفقدداً لتقيدديم المعهددد او الحضددور كمسددتمع وذلددك 
 نظير رسوم  يقررها مجلس المعهد.

دا اكاديميا لكل طالب فى برامج المعهد  االكاديمية يخصص مجلس القسم العلمى المختص مرش -ث
ويكون مسؤوال عن توجيه الطالب فى المواد المقررة عليه فى التخصص الرئيسى )والفرعى ان 
وجد( للتأكد من استيفائه للمتطلبات السابقة لكل مقرر ولعدد الساعات المسموح للطالب التسجيل 

شد االكاديمى بصوره من السجل الدراسى للطالب للمتابعة فيها طبقا لمعدله التراكمى ويحتفظ المر
 الدورية ويعطى الطالب انذارا بحالته الدراسية اذا انخفض المستوى الدراسى له عن المستوى.

ال يجوز ان يتقدم المشرف أو المشرفين بطلب مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه قبل استكمال  -ج
ً للمادة  ( نظام الدراسة وبناء على تقرير من المشرف الرئيسى على األقل 3)المدد المقررة وفقا

 وتوصيـة مجلس القسم ولجنـة الدراسات العليا وموافقة مجلس المعهـد.
يشرف على الرسالة مشرفا رئيسيا أستاذ من المعهد، ويجوز لرسالة الماجستير أستاذ مساعد،   -ح

تخصصين فى موضوع الرسالة من خارج اشتراك المدرسين فى األشراف او أحد المبويسمح 
 المعهد بشرط ان ال يزيد اجمالي عدد المشرفين للرسالة عن ثالثة.

فى حالة إعارة أو سفر احد المشرفين لعام أو اكثر من عام عليه التنازل عن اإلشراف  ويجوز عدم  -خ
لى اإلشراف رفـع اسم أى منهم من االشراف اذا رغب فى االستمرار بشرط مضى عام أو اكثر ع

 ويحدد مشرف رئيسى بديل من المعهد فى حالة إعارة أو سفر المشرف الرئيسى. 
يقدم المشرف الرئيسي تقريراً سنوياً للمتابعة لمجلس القسم يوضح فيه مدي تقدم الطالب برسالته أو  -د 

 وذلك بعد عقد حلقة مناقشة للطالب تقدم به مالحظات الحاضرين وليس إبداء الرأي.
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب التماس لمراجعة درجته فى أي مقرر دراسى مقابل رسوم يحددها  -ذ 

 مجلس المعهد خالل مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إعالن النتيجة.
في المواعيد التي يقررها مجلس  وأيسمح للطالب التقديم للمعهد مع بداية الفصل الدارسي األول  -هـ

 إال بعد نجاحهم بها.بأية مرحلة لطالب المحملين بمواد تكميلية التسجيل المعهد، وال يجوز ل
والمعمول بها بدء من العام  25/11/2013المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ الالئحة المهنية   -و

 ئحة وتطبق قواعدها فيما يخص الدراسات المهنية.اللا هذه جزء من 2014/2015الدراسي 
سنة  ازهمياجتاألكاديمي بعد الماجستير  يمكنهم الحصول علىالماجستير المهنى الحاصلين على  -س

 .العلمية والمحتوياتالمدة  وذلك الستيفاء بنجاح إضافية دراسية
 يحسب وزن المقرر الدراسي وعدد ساعاته المعتمدة بعدد ساعات تدريسه األسبوعية. -ص
الشروط وفق  الماجستير وبحثين بدرجة الدكتوراه أويشترط للمناقشة على األقل نشر بحث بدرجة  -ع

 التي يقرها مجلس المعهد أو الجامعة، وللتشكيل تسلم نسخة الكترونية مع الورقية للدراسات العليا.
فيما لم يرد فى شأنه نص بهذه الالئحة يراعى تطبيق القواعد المعمول بها والواردة بالئحة  -ل

 .ذات الصلةواللوائح التنفيذية أو القوانين تنظيم الجامعات والئحته  الدراسات العليا للجامعة وقانون

 الباب السابع
 احكا  انتقالية

 (: بدء سريان الالئحة للطالب المستجدين 20مادة )

 تطبق هذه الالئحة على الطالب المستجدين فى بداية العام  الدراسى التالى العتمادها.     
   لباقى الطالب(: بدء سريان الالئحة 21مادة )

 المقيدين طبقا ألحكام الالئحة السابقة يستمر معاملتهم طبقا لالئحة السابقة لحين تخرجهم. الطلبة  
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 التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر( 1ملحق )

 تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

 ( النقاط4من ) وزن التقدير رمز التقدير التقدير الدرجة المئوية

 A+ 4,00 ممتاز مرتفع 100 – 95

 A 3,75 ممتاز 95إلى أقل من  90

 B+ 3,50 جيد جداً مرتفع 90إلى أقل من  85

 B 3,00 جيد جداً  85إلى أقل من  80

 C+ 2,50 جيد مرتفع 80إلى أقل من  75

 C 2,00 جيد 75إلى أقل من  70

 D+ 1,50 مقبول مرتفع 70إلى أق  من  65

 D 1,00 مقبول 65إلى أقل من  60

 F 0 راسب 60أقل من 
 

 

 يكون التقدير العا  للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
 .4,00من  3,50إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  )ممتـاز(:

 .4,00من  3,50من  إلى أقل  2,75 إذا كان المعدل التراكمي من )جيد جداً(:
 .4,00من  2,75إلى أقل من   1,75إذا كان المعدل التراكمي من   )جــيد(:

 .4,00من  1,75إلى أقل من    1,00إذا كان المعدل التراكمي من  )مقبـول(:
 

 السجل األكاديمي:
هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي  

برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقي  تلك التقديرات، كما 
يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العا  باإلضافة إلى المقررات التي أعفي منها 

 الطالب.

 المدلول باإلنجليزية دلول بالعربيةالم النقاط حدود الدرجة الرمز باإلنجليزية الرمز بالعربية

 Exceptional ممتاز مرتفع A 95 – 100 4,00+ +أ

 Excellent ممتاز 3,75 95أقل  A 90 أ

 Superior جيد جداً مرتفع 3,50 90أقل من  B 85+ +ب

 Very Good جيد جداً  3,00  85أقل من  B 80 ب

 Above Average جيد مرتفع 2,50 80أقل من  C 75+ +ج

 Good جيد 2,00 75أقل من  C 70 ج

 High Pass مقبول مرتفع 1,50 70أقل من  D 65+ +د

 Pass مقبول 1,00 65أقل من  D 60 د

 Fail راسب 0  60أقل من  F هـ

  IP -------- - مؤجل In-Progress 

 In-Complete غير مكتمل - -------- IC ل

 Denile محرو  DN -------- 0 ح

 No grade-Pass ناجح دون درجة - وأكثر NP 60 ند

 No grade-Fail راسب دون درجة - 60أقل من  NF هد

 Withdrawn منسحب بعذر - -------- W ع
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 مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي (2ملحق )
 الفصل األول:    

 عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

AS500 3 85 +10.50 3.50 ب 

MS500 3 70 6.00 2.00 ج 

DB500 3 92 11.25 3.75 أ 

CS500 3 80 9.00 3.00 ب 

 36.75    12 المجموع
 
 

 معدل الفصل األول =
 (36.75مجموع النقاط )

  =3.06 
(12الوحدات ) عدد مجموع  

 
 الفصل الثاني:

 عدد النقاط وزن التقدير التقديررمز  الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

DB501 3 96 + 12 4.00 أ 

DB502 3 83 9 3.00 ب 

DB503 3 71 6 2.00 ج 

DB505 3 41 9 3.00 ب 

 36    12 المجموع
 
 

 معدل الفصل الثاني =
36مجموع النقاط    

 =3.00 
   12الوحدات  عدد مجموع

 

معدل التراكمي =ال   
 (36+  36.75مجموع النقاط )

  =3.03 
 (12+  12الوحدات ) عدد مجموع

 
 

 = العام معدل التراكميال
 السابقة + مجموع نقاط الفصل األخيرمجموع النقاط 

 مجموع عدد وحدات الفصل األخير+  السابقةالوحدات  عدد مجموع
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 (3ملحق )

 المقررات االكاديمية
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 المقررات االكاديمية لبرام  

 دبلوم الدراسات العليا 

 في اإلحصاء واإلحصاء الحيو  السكاني 

 المعلومات وبحوث وإدارة العمليات وتكنولوجياوعلوم الحاسب ونظم 
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 قائمة بمقررات دبلوم االحصاء 

List of Courses for Diploma in Statistics 

 

(1) -: General Requirements (15 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS500 
Statistical Methods 

 الطرا  اإلحصائية
3 

 

MS500 
Mathematical Methods 

 نرا رياضية
3 

 

DB500 
Introduction to Biostatistics & Demography  

 مقدمة فى االحصاء الحيوى والسكانى
3 

 

CS500 
Introduction to Computer Sciences  

 مقدمة فى علوم الحاسب
3 

 

OR500 
Introduction to Operations Research 

 مقدمة فى بحوث العمليات    
3 

 

 

(2)-: Major Field Requirements ( 33  credit)             

Code Course Title Credit Prerequisite 

EC505 
Econometrics I 

 (1اقتصاد قياسى )
3  

MS505 
Advanced Mathematics 

 رياضيات متقدمة
3  

AS506 
Statistical Analysis 

 اإلحصائىالتحليل 
3 AS500 

AS508 
Design & Analysis of Experiments I 

 (Iتصميم وتحليل التجارب )
3 AS506 

AS509 
Sampling Methods 

 نرا المعاينة
3 AS500 

AS511 
Regression Analysis 

 تحليل االنحدار
3 

AS500 

AS506 

MS514 
Statistical Inference I 

 (Iئى )ااستدالل احص
3  

MS524 
Statistical Inference II 

 (IIاستدالل احصائى )
3 MS514 

MS507 
Probability &Statistical Distributions I 

 Iاالحتماالت والتوزيعات االحصائية 
3  

PP501 
 مهارات إعداد مشرو 

Project Preparation Skills 
3   

PP502 
 مشرو 

Project 
3 PP501 
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 دبلوم االحصاء

 المقررات الدراسية االختيارية 

(3) -: Core Electives   (12 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

MS506 
Linear Algebra  

 جبر  طى 
3  

MS528 
Matrix Algebra 

 جبر المصفوفات
3  

MS508 
Mathematical Methods of Economics 

  الطرا الرياضية فى االقتصاد
3  

MS509 
Advanced Calculus 

 الحساب المتقدم
3  

MS510 
Advanced Mathematical Methods    

 ة متقدمةنرا رياضي
3  

MS512 
Bayesian Analysis 

 تحليل بيزى
3  

MS513 
Order Statistics 

 االحصاءات الترتيبية
3  

MS517 
Introduction to Numerical Analysis 

 مقدمة فى التحليل العددى
3  

MS518 
Statistical Quality Control 

 مراقبة الجودة االحصائية
3 AS506 

MS527 
Probability &Statistical Distributions II 

 (II)االحتماالت والتوزيعات االحصائية 
3  

AS503 
Time Series and its Applications 

 السالسل الزمنية وتطبيقاتها
3  

AS517 
Statistical Computing & Graphics 

 الحسابات االحصائية والرسومات
3  

AS521 
Introduction to Linear Models 

 مقدمة فى النما ج الخطية                      
3 AS500 

AS528 
Design & Analysis of Experiments II 

 (IIتصميم وتحليل التجارب )
3 AS508 

EC508 

Mathematical Methods for Economic 

Analysis  

 الطرا الرياضية فى التحليل االقتصادى

3  

EC510 
Mathematical Economics 

 االقتصاد الرياضى
3  

EC525 
Econometrics II 

 (II)اقتصاد قياسى 
3 EC505 
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(4)-: Minor  

Code Course Title Credit Prerequisite 

MS514 
Statistical Inference I 

 (Iاستدالل احصائى )
3 AS500 

AS517 
Statistical Computing & Graphics 

      الحسابات االحصائية والرسومات  
3  

MS524 
Statistical Inference II 

 (II)استدالل احصائى 
3  

AS508 
Design & Analysis of Experiments I 

 (Iتصميم وتحليل التجارب )
3 AS500 

AS509 
Sampling Methods 

 نرا المعاينة
3 AS500 
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 قائمة بمقررات دبلوم االحصاء الحيو  والسكانى 

List of Courses for Diploma in Demography & Biostatistics 

 

(1) -: General Requirements (15 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS500 
Statistical Methods 

 الطرا  اإلحصائية
3 

 

MS500 
Mathematical Methods 

 نرا رياضية
3 

 

DB500 
Introduction to Biostatistics & Demography  

 مقدمة فى االحصاء الحيوى والسكانى
3 

 

CS500 
Introduction to Computer Sciences  

 مقدمة فى علوم الحاسب
3 

 

OR500 
Introduction to Operations Research 

 مقدمة فى بحوث العمليات    
3 

 

 (2)-: Major Field Requirements (33 credit)              

Code Course Title Credit Prerequisite 

DB501 
Fertility Concepts and Measures 

 مفاهيم ومقاييس اإلنجاب                         
3  

DB502 
Concepts and Measures of Mortality 

 مفاهيم ومقاييس الوفيات
3  

DB503 
Migration & Urbanization  

 الهجرة والتحضر                                 
3  

DB505 
Family Planning and Related Topics 

 تنظيم األسرة وموضوعات مرتبطة
3  

DB506 
Demographic Models 

ةج سكاني نما  
3 MS500 

DB507 
Demographic Analysis 

 اساسيات التحليل الديموجرافى
3 

DB501 

DB502 

DB508 
Biostatistics 

 احصاء حيوى
3  

DB511 
Demographic Surveys 

 المسوح السكانية
3 DB500 

AS506 
Statistical Analysis 

  التحليل االحصائى
3 AS500 

PP501 
 مهارات إعداد مشرو 

Project Preparation Skills 
3  

PP502 
 مشرو 

Project 
3 PP501 
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 والسكانى الحيوي دبلوم االحصاء

 المقررات الدراسية االختيارية

 

(3) -:   Core Electives   (12 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

DB509 
Reproductive Health 

 الصحة اإلنجابية
3 

 

DB512 
Quality of Population Programs 

 جودة وإدارة البرامج السكانية
3 DB507 

DB513 
Aging of Human Populations  

 التعمر السكانى
3  

DB514 
Gender Issues in Population Studies 

 في الدراسات السكانية قضايا النو  االجتماعى
3  

DB516 
Survival Data Analysis  

 تحليل بيانات البقاء على قيد الحياة
3 DB507 

DB517 
Human Development 

 تنمية بشرية
3 

 

DB518 
Population and Development 

 السكان والتنمية
3 

 

DB528 
Advanced Biostatistics 

 احصاء حيوى متقدم
3 DB508 

 

(4) -: Minor  

Code Course Title Credit Prerequisite 

DB501 
Fertility Concepts and Measures 

 اإلنجابمفاهيم ومقاييس 
3 

 

DB502 
Concepts and Measures of Mortality 

 مفاهيم ومقاييس الوفيات
3 

 

DB503 
Migration and Urbanization 

 الهجرة والتحضر
3 

 

DB508 
Biostatistics    

 احصاء حيوى
3 
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 قائمة بمقررات دبلوم علوم الحاسب

List of Courses for Diploma in Computer Sciences  

 

(1) -: General Requirements (15 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS500 
Statistical Methods 

 الطرا  اإلحصائية
3 

 

MS500 
Mathematical Methods 

 نرا رياضية
3 

 

DB500 
Introduction to Biostatistics & Demography  

 مقدمة فى االحصاء الحيوى والسكانى
3 

 

CS500 
Introduction to Computer Sciences  

 مقدمة فى علوم الحاسب
3 

 

OR500 
Introduction to Operations Research 

 مقدمة فى بحوث العمليات    
3 

 

  

(2) -:  Major Field Requirements (33 credit)          

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS503 
Computer Programming I 

 Iبرمجة الحاسب 

3  

CS504 
Digital Logic & Computer Organization 

 المنطق الرقمي وتنظيم الحاسبات

3 
CS500 

CS505 
 Data Structures   & Algorithms   

 هياكل البيانات والخوارزميات

3 
CS503 

CS506 
Operating Systems 

 نظم التشغيل

3 
CS500 

CS507 
Database Systems I 

 Iنظم قواعد البيانات 

3 
CS500 

CS508 
Software Engineering   I 

 Iهندسة البرمجيات 

3 
CS500 

CS509 
Computer Networks 

  بكات الحاسب

3 
CS500 

CS510 
Compiler Construction 

 بناء المترجمات

3 
CS500 

MS521 
Discrete Structures  

 تراكيب محددة

3  

PP501 
 إعداد مشرو مهارات 

Project Preparation Skills 
3  

PP502 
 مشرو 

Project 
3 PP501 
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(3) -:  Core Electives   (12 credit ) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS511 
Introduction to Artificial Intelligence 

 مبادئ الذكاء االصطناعي
3 CS503 

CS512 
Design & Analysis of Algorithms 

 تصميم وتحليل الخورازميات
3 CS500 

CS513 
Computer Architecture 

 عمارة الحاسب
3 CS504 

CS514 
Formal Language & Automata  

 األوتوماتا واللغات الصورية
3 MS521 

CS515 
Selected Topics in Computer Science 

 موضوعات مختارة في علوم الحاسب
3 CS503 

CS516 
Assembly Language Programming 

 لغة األسمبلى
3 CS500 

CS517 
Computer Graphics 

 رسومات الحاسب
3 CS503 

CS 518 
Multimedia Computing 

 برمجة الوسائط المتعددة
3  

CS519 
Object-Oriented Analysis & Design 

 التحليل والتصميم  ي ي التوجه
3 CS503 

CS520 
Knowledge-Base Systems 

 نظم قواعد المعرفة
3  

CS521 
Digital Signal Processing 

 اإل ارات الرقمية معالجة
3  

CS523 
Computer Programming II 

 IIبرمجة الحاسب 
3 CS503 

CS526 
Systems Programming  

 برمجة النظـــــم
3  

CS527 
Database  System II 

 IIالبيانات  نظم قواعد
3 CS507 

CS531 
Principles of Programming Languages 

 أساسيات لغات الحاسب
3 CS500 

IT505 
Human -Computer Interaction 

تفاعل اإلنسان والحاسب   
3 CS503 

IT508 
Web Application  Development 

 تطوير برمجيات لشبكة اإلنترنت
3  

MS507 
Probability & Statistical Distributions I 

 Iاالحتماالت والتوزيعات اإلحصائية 
3 MS500 

MS517 
Introduction to Numerical Analysis  

 مقدمة في التحليل العددي
3 NS500 

MS527 
Probability & Statistical Distributions II 

 IIاالحتماالت والتوزيعات اإلحصائية 
3 MS507 

OR508 
Modeling  & Simulation  

 والمحاكاة   النمذجة
3  

OR515 
Project Management 

 إدارة المشروعات
3  
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(4) -: Minor 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS503 
Computer Programming I 

 Iبرمجة الحاسب 
3 

 

CS505 
 Data Structures& Algorithms  

 هياكل البيانات والخوارزميات
3 CS503 

CS507 
Database Systems 

 نظم قواعد البيانات
3 CS500 

CS508 
Software Engineering  I 

 Iهندسة البرمجيات 
3 CS500 

CS509 
Computer Networks 

  بكات الحاسب
3 CS503 
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المعلوماتوتكنولوجيا قائمة بمقررات دبلوم نظم   

List of Courses for Diploma in Information Systems & Technology 

 

(1) -: General Requirements (15 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS500 
Statistical Methods 

 الطرا  اإلحصائية
3 

 

MS500 
Mathematical Methods 

 نرا رياضية
3 

 

DB500 
Introduction to Biostatistics & Demography  

 مقدمة فى االحصاء الحيوى والسكانى
3 

 

CS500 
Introduction to Computer Sciences  

 مقدمة فى علوم الحاسب
3 

 

OR500 
Introduction to Operations Research 

 مقدمة فى بحوث العمليات    
3 

 

 

(2) Major Field Requirements (33 credit ) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS503 
Computer Programming I 

 Iبرمجة الحاسب 
3 

 

CS507 
Database Systems (I)  

 (I)نظم قواعد البيانات 
3  

CS509 
Computer Networks 

  بكات الحاسب 
3 CS503 

IT500 
Information Systems Principles 

 مبادئ نظم المعلومات
3 

 

IT501 
Information Systems Development (I) 

(I (تطوير نظم المعلومات 
3  

IT502 
Multimedia Design for Information Systems 

 تصميم الوسائط المتعددة لنظم المعلومات
3 IS500 

IT503 
Systems Analysis & Design 

 تحليل وتصميم النظم
3 IS500 

IT504 
Management Information Systems 

 نظم المعلومات اإلدارية
3 IS500 

IT505 
Human –Computer Interaction  

 تفاعل الحاسب واالنسان
3 CS503 

PP501 
 مهارات إعداد مشرو 

Project Preparation Skills 
3  

PP502 
 مشرو 

Project 
3 PP501 
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 المعلوماتوتكنولوجيا نظم دبلوم 

 المقررات الدراسية االختيارية 

(3)  Core Electives   (12 credit ) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS506 
Statistical Analysis  

 التحليل اإلحصائي
3 AS500 

CS523 
Computer Programming II 

 IIبرمجة الحاسب 
3 CS503 

IT508 
Web Applications Development 

 تطوير تطبيقات  بكة اإلنترنت
3 IT502 

IT509 
Management of Information Centers 

 المعلوماتإدارة مراكز 
3 IS500 

IT510 
Electronic Commerce 

 التجارة اإللكترونية
3  

IT511 
Managing the Impact of Information Systems   

   إدارة نظم المعلومات
3 IS500 

IT512 
Legal & Ethical Frameworks of Information Systems 

 لنظم المعلومات  األنر القانونية واأل القية
3  

IT513 
Information Technology in Financial Market 

 نظم المعلومات في سوا المال 
3  

IT514 
Integrating Information Technologies & Business Process 

 المعلومات في األعمال التجارية اتكامل تكنولوجي
3  

IT515 
Business Applications of Expert Systems Technology  

 التطبيقات التجارية لتكنولوجيا النظم الخبيرة
3  

IT516 
Selected Topics in Information Technology 

  موضوعات مختارة في تكنولوجيا المعلومات
3  

IT517 
Information Security 

 آمن المعلومات
3  

IT518 
Evaluation of Information Systems 

 تقييم نظم المعلومات
3 IS500 

IT519 
Object Oriented Databases 

 قواعد البيانات الشي ية
3 CS507 

IT521 
Information Systems Development II 

  IIتطوير نظم المعلومات
3 IS501 

OR515 
Project Management 

اتإدارة المشروع  
3  
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4): Minor 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS503 
Computer Programming I 

 Iبرمجة الحاسب 

3  

IT500 
Information Systems Principles 

 مبادئ نظم المعلومات

3  

CS 507 
Database Systems  (I)  

 (I)  نظم قواعد البيانات

3 
CS500 

IT501 
Information Systems Development I 

 Iتطوير نظم المعلومات 

3 
IS500 

IT503 
Systems Analysis & Design 

 وتصميم النظمتحليل 

3 
IS500 
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 قائمة بمقررات دبلوم بحوث العمليات

List of Courses for Diploma in Operations Research 

 

(1) -: General Requirements (15 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS500 
Statistical Methods 

 الطرا  اإلحصائية
3 

 

MS500 
Mathematical Methods 

 نرا رياضية
3 

 

DB500 
Introduction to Biostatistics & Demography  

 مقدمة فى االحصاء الحيوى والسكانى
3 

 

CS500 
Introduction to Computer Sciences  

 مقدمة فى علوم الحاسب
3 

 

OR500 
Introduction to Operations Research 

 مقدمة فى بحوث العمليات    
3 

 

  

(2) - : Major Field Requirements (33 credit)     

 Code Course Title Credit Prerequisite 

OR505 
Linear Programming  

 البرمجة الخطية 
3 OR500 

OR506 
Nonlinear Programming  

 البرمجة غير الخطية  
3  

OR507 
Networks 

 الشبكات
3  

OR508 
Modeling & Simulation  

 النمذجة والمحاكاة  
3  

OR513 
Games and Decision Theory 

 المباريات ونظرية القرار
3  

OR515 
Project Management 

 إدارة المشرو                                                  
3  

CS522 

Computer Programming for Operations 

Research  

 برمجة الحاسب لبحوث العمليات 

3  

MS506 
Linear Algebra  

 الجبر الخطى  
3  

MS507 
Probability & Statistical Distributions I 

 Iاالحتماالت والتوزيعات اإلحصائية 
3 MS500 

PP501 
 مهارات إعداد مشرو 

Project Preparation Skills 
3  

PP502 
 مشرو 

Project 
3 PP501 
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 دبلوم بحوث العمليات

 الدراسية االختياريةالمقررات 

(3) -: Core Electives   (12 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OR509 
Economics Analysis of Systems I 

 Iالتحليل االقتصادى للنظم 
3 OR509 

OR511 
Inventory Management  

 إدارة  المخزون
3  

OR512 
Selected Topics in Operations Research  

 موضوعات مختارة فى بحوث العمليات 
3  

OR514 
Quality Assurance 

 توكيد الجودة
3  

OR516 
Queuing Theory 

 نظرية الصفوف
3 MS508 

OR526 
Nonlinear Programming II 

 IIالبرمجة غير الخطية 
3 OR506 

OR529 
Economic Analysis of Systems II 

 IIالتحليل  االقتصادي للنظم 
3  

IT503 
Systems Analysis and Design 

 تحليل وتصميم النظم
3  

CS511 
Introduction to Artificial Intelligence 

  3 مبادئ الذكاء اإلصطناعى                         

MS527 
Probability & Statistical Distribution II 

  II 3االحتماالت والتوزيعات االحصائية 

 

(4) :- Minor  

Code Course Title Credit Prerequisite 

OR505 
Linear Programming  

 البرمجة الخطية 
3 OR500 

OR506 
Nonlinear Programming I 

 Iالبرمجة غير الخطية  
3 OR505 

OR507 
Network 

 الشبكات 
3 OR505 

OR508 
Modeling & Simulation  

 النمذجة والمحاكاة  
3 OR505 

OR513 
Games and Decision Theory             

 المباريات ونظرية القرار
3 OR505 
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 قائمة بمقررات دبلوم ادارة العمليات

List of Courses for Diploma in Operations Management 

 

(1) -: General Requirements (15 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

AS500 
Statistical Methods 

 الطرا  اإلحصائية
3 

 

MS500 
Mathematical Methods 

 نرا رياضية
3 

 

DB500 
Introduction to Biostatistics & Demography  

 مقدمة فى االحصاء الحيوى والسكانى
3 

 

CS500 
Introduction to Computer Sciences  

 مقدمة فى علوم الحاسب
3 

 

OR500 
Introduction to Operations Research 

 مقدمة فى بحوث العمليات    
3 

 

  

(2) - : Major Field Requirements (33 credit)     

 Code Course Title Credit Prerequisite 

OM500 
Principles of Operations Management 

 مبادئ ادارة العمليات
3 

 

OM501 
Supply Chain Management  

 ادارة سلسة االمداد 
3 

 

OM502 
Forecasting Model  

  نما ج التنبؤ 
3 

 

OM505 
Linear Programming  

 البرمجة الخطية
3 

 

OM506 
Nonlinear  Programming 

 البرمجة غير الخطية
3 

 

OM508 
Modeling and Simulation 

 النمذجة و المحاكاة
3 

 

OR511 
Inventory Control  

 رقابة المخزون
3 

 

OR515 
Project Management 

 ادارة المشرو 
3 

OM500 

IT500 
Information systems Principles 

 مبادئ نظم المعلومات 
3 

 

PP501 
 مهارات إعداد مشرو 

Project Preparation Skills 3  

PP502 
 مشرو 

Project 
3 PP501 
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 االختياريةالمقررات الدراسية 

(3) -: Core Electives   (12 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OM504 
Quality Control 

 رقابة المخزون 
3 

 

OM505 
Economic Analysis  

 تحليل اقتصادي 
3 

 

OM506 
Material Requirement Planning  

 تخطيط احتياجات الموارد
3 

 

OM507 
Production Management 

  ادارة االنتاج 
3 

 

OM508 
Selected Topics in Operations Management 

 موضوعات مختارة فى ادارة العمليات 
3 

 

OM509 
Transportation Problems  

 مشاكل النقل  
3 

 

MS506 
Linear Algebra 

 الجبر الخطي 
3 

 

MS507 
Probability and Statistical  Distributions I 

 3 االحتماالت و التوزيعات االحصائية
 

IT503 
Systems Analysis & Design 

 3 تحليل و تصميم النظم
 

  

(4) :- Minor 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OM500 
Principles of Operations Management 

 مبادئ ادارة العمليات
3 

 

OM501 
Supply Chain Management  

 ادارة سلسة االمداد 
3 

 

OM502 
Forecasting Model  

  نما ج التنبؤ 
3 

 

OR508 
Modeling and Simulation 

 النمذجة و المحاكاة
3 

 

OR511 
Inventory Control  

 رقابة المخزون
3 
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 المقررات االكاديمية لبرام  

 الماجستير  في اإلحصاء 

 واإلحصاء الحيو  والسكاني 

 وبحوث وإدارة العملياتالمعلومات  ونظم وتكنولوجياوعلوم الحاسب 
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 السنة التمهيدية لماجستير االحصاء 
 المقررات الدراسية اإلجبارية 

(1) -: Core Requirements   (24 credit) 
Code Course Title Credit Prerequisite 

MS605 
Stochastic Processes I 

 (Iالعمليات العشوائية )
3  

MS606 
Multivariate Statistical  Analysis I 

 (Iالتحليل االحصائى متعدد المتغيرات )
3  

MS607 
Advanced  Probability Theory 

 نظرية االحتماالت المتقدمة
3  

EC605 
Advanced Econometric I 

 ( Iاالقتصاد القياسى المتقدم )
3 EC505 

AS611 
Linear Models 

 النما ج الخطية
3  

AS614 
Applied Multivariate Analysis 

 لمتغيرات المتعددةلالتحليل التطبيقى 
3  

PP601 
  البح  العلمي نرا ومناهج

Methods & Methodology of Scientific Research  
3  

PP602 
 مشرو 

Project 
3 PP601 

 السنة التمهيدية لماجستير االحصاء     
المقررات الدراسية االختيارية   

(2) -: Core Electives   (6 credit) 
Code Course Title Credit Prerequisite 

EC625 
Advanced Econometrics II 

 (II)اقتصاد قياسى متقدم 
3 EC605 

AS603 
Bayesian Econometrics 

 االقتصاد القياسى البيزى
3  

AS608 
Advanced Time Series Analysis 

 تحليل سالسل زمنية متقدم
3 AS503 

AS613 
Data Analysis 

 تحليل البيانات
3  

AS619 
Alternative  Estimators in Regression Analysis 

 التقديرات البديلة فى تحليل االنحدار
3 AS614 

MS604 
Survival Models 

 نما ج الحياة )البقاء(
3  

MS609 
Sequential Analysis 

 التحليل التتابعى
3  

MS610 
Statistical Reliability Theory 

 نظرية الموثوقية االحصائية
3  

MS611 
Analysis of Survival Data 

 تحليل بيانات الحياة )البقاء(
3  

MS612 
Quality Control & Assurance 

 ضبط وتوكيد الجودة
3  
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Code Course Title Credit Prerequisite 

MS613 
Introduction to  Decision Theory 

 مقدمة فى نظرية القرار
3 

 

MS616 
Stochastic Modeling 

 النمذجة العشوائية
3 

 

MS617 
Queuing Theory 

 نظرية الصفوف
3 

 

MS618 
Bayesian Statistics 

 احصاءات بييز
3 

 

MS625 
Stochastic Processes II 

 (II)العمليات العشوائية 
3 

 

MS626 
Multivariate Statistical Analysis II 

 (II)التحليل االحصائى للمتغيرات المتعددة 
3 EC605 
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 السكانىالحيو  و السنة التمهيدية لماجستير االحصاء

 المقررات الدراسية اإلجبارية
 

 (1) -: Core Requirements   (24 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

DB600 
Statistical Aspects in Demography 

 الجوانب االحصائية فى السكان
3 

 

DB601 
 Regression Analysis in Demography 

 فى مجال السكانتحليل االنحدار
3 

 

MS602 
Stochastic Processes in Demography 

 العمليات العشوائية فى السكان
3 

 

DB605 
Advanced Topics in Fertility 

 متقدمة فى اإلنجاب موضوعات
3 

 

DB606 
Advanced Topics in mortality and Mobility 

 موضوعات متقدمة فى الوفاة والمراضة
3 

 

DB607 
Population Dynamics 

 ديناميكيات السكان
3 

 

PP601 
  البح  العلمي نرا ومناهج

Methods & Methodology of Scientific 
Research  

3  

PP602 
 مشرو 

Project 
3 PP601 

 

 السنة التمهيدية لماجستير االحصاء الحيو  والسكانى

 المقررات الدراسية االختيارية 

 (2) -: Core Electives   (6 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

DB608 
Advanced Topics in Demography 

  موضوعات متقدمة فى علم السكان
3 

 

DB609 
Population & Environment 

  السكان والبي ة
3 

          

DB610 
Epidemiology 

 الوبائيات
3 

 

DB611 
The Economics of Population and Health 

 اقتصاديات السكان والصحة
3 

 

DB612 

Methods of  Evaluation of Family 

Planning Programs 

 نرا تقييم  برامج تنظيم األسرة

3 

 

DB613 
Advanced Topics in Migration 

 موضوعات متقدمة فى الهجرة
3 

 

DB614 

Advanced Topics in Demography and 

Labour Force 

 موضوعات متقدمة فى السكان والقوى العاملة

3 
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 السنة التمهيدية لماجستير علوم الحاسب

 المقررات الدراسية اإلجبارية 

(1) -: Core Requirements   (24 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS600 
Theory of Computation 

 نظرية الحسابات
3 

 

CS601 
Advanced Topics in Software Engineering 

 موضوعات متقدمة في  هندسة البرمجيات
3 

 

CS602 
Intelligent Systems 

 النظم الذكية
3 

 

CS603 
Artificial Neural Networks 

 الشبكت العصبية اإلٌصطناعية
3 

 

CS604 

Advanced Topics in Data Base Design & 

Implementation 

 موضوعات متقدمة فى تصميم قواعد البيانات

3 

 

CS605 
Advanced Topics in Computer Science 

 موضوعات متقدمة في علوم الحاسب
3 

 

PP601 
  البح  العلمي نرا ومناهج

Methods & Methodology of Scientific 
Research  

3  

PP602 
 مشرو 

Project 
3 PP601 

 

 علوم الحاسبالسنة التمهيدية لماجستير

 المقررات الدراسية االختيارية 

(2) -: Core Electives   (6 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS606 
Advanced Graphics & Visualization 

 الرسوم المتقدمة والتصوير
3 

 

CS607 

Advanced  Topics in Logic & 

Declarative Programming 

 البرمجة المنطقيةموضوعات متقدمة فى 

3 

 

CS612 
Machine Learning 

 تعليم الحاسب
3 

 

CS613 
Data Mining 

 التنقيب في البيانات
3 

 

CS614 
Fuzzy-Logic Based Systems 

 األنظمة المبنية على المنطق الفازى 
3 

 

CS615 
Advanced Computer Architecture 

 عمارة الحاسب المتقدمة
3 

 

  



49 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS616 
Parallel Processing 

 المعالجة على التوازي
3 

 

CS617 
Computer Vision 

 الرؤية بالحاسب
3 

 

CS619 
Multi-Agent Systems 

 النظم متعددة الوكالء
3 

 

CS620 
Pattern Recognition 

 التعرف على األنمان
3 

 

CS621 
Software Verification 

 التحقق من صحة البرمجيات
3 

 

CS623 
Selected Topics in Computational Intelligence 

 موضوعات مختارة فى الذكاء الحسابى
3 

 

CS625 
Cloud Computing 

 السحابية الحوسبة
3 

 

CS631 
E-Learning  

 التعليم اإللكتروني
3 

 

CS632 
Image Processing 

 معالجة الصور
3 

 

CS633 
Advanced  Operating Systems 

 نظم التشغيل المتقدمة
3 

 

CS634 
Network Security 

 أمن الشبكات
3 

 

CS635 
Natural Language Processing 

 معالجة اللغات الطبيعية
3 

 

CS636 
Introduction to Bioinformatics 

 مبادئ المعلوماتية الحيوية
3 

 

CS637 
Grid Computing 

 الحسابات الشبكية
3 

 

CS638 
Selected Topics in Computer Sciences 

 موضوعات مختارة في علوم الحاسب
3 

 

IT603 
Geographic Information Systems 

 نظم المعلومات الجغرافية
3 
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 نظم وتكنولوجيا المعلوماتالسنة التمهيدية لماجستير 
 المقررات الدراسية اإلجبارية 

(1) -: Core Requirements   (24 credit) 
Code Course Title Credit Prerequisite 

IT601 
Quality Assurance of Information Systems 

 تركيد جودة نظم المعلومات
3 

 

IT603 
Geographic Information Systems              

 نظم المعلومات الجغرافية
3 

 

IT604 
Advanced Topics in Systems Development    

 موضوعات متقدمة فى تطوير النظم
3 

 

IT605 
Advanced Topics in Information Systems 

 موضوعات متقدمة في نظم المعلومات
3 

 

CS604 
Advanced Topics in Data Base Design & Implementation 

 موضوعات متقدمة فى تصميم قواعد البيانات
3 

 

CS613 
Data Mining 

 التنقيب فى البيانات
3 

 

PP601 
  البح  العلمي نرا ومناهج

Methods & Methodology of Scientific Research  
3  

PP602 
 مشرو 

Project 
3 PP601 

 وتكنولوجيا المعلوماتنظم السنة التمهيدية لماجستير 
 المقررات الدراسية االختيارية 

(2) -: Core Electives   (6 credit) 
Code Course Title Credit Prerequisite 

IT607 
Advanced Topics un Web Application Development 

       موضوعات متقدمة فى تطوير تطبيقات الويب
3 

 

IT608 
Data Warehousing 

 البياناتمستود  
3 

 

IT609 
Advanced Topics in Information Systems 

 موضوعات متقدمة فى أمن المعلومات
3 

 

IT610 
Selected Topics in Information Systems 

 موضوعات مختارة فى نظم المعلومات
3 

 

IT611 
Risk management systems 

 نظم إدارة المخانر
3 

 

IT612 
Agile Methodologies for Software Development 

 نهجيات ر يقة لتطوير البرمجياتم
3 

 

CS625 
Cloud Computing 

 الحوسبة السحابية
3 

 

CS630 
Requirement Engineering 

 هندسة المتطلبات
3 

 

CS637 
Grid Computing 

 الحسابات الشبكية
3 

 

CS639 
Expert systems 

 النظم الخبيرة
3 

 

AS613 
Data Analysis 

 تحليل البيانات
3 
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  بحوث العملياتالسنة التمهيدية لماجستير 
 المقررات الدراسية اإلجبارية 

(1) -: Core Requirements   (24 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OR605 
Integer Programming 

 البرمجة  ات األعداد الصحيحة
3 

 

OR606 
Dynamic  Programming 

 البرمجة الديناميكية
3 

 

OR607 
Multi-objective Decision Making 

 اتخا  القرارات فى ظل  تعدد األهداف
3 

 

OR608 
Probabilistic Models in Operations Research 

 النما ج االحتمالية  فى بحوث العمليات
3 

 

OR609 
Advanced Linear Programming  

 البرمجة الخطية المتقدمة
3 

 

MS605 
Stochastic Processes I 

   Iالعمليات العشوائية 
3 

 

PP601 
  البح  العلمي نرا ومناهج

Methods & Methodology of Scientific 
Research  

3  

PP602 
 مشرو 

Project 
3 PP601 

 

  بحوث العمليات السنة التمهيدية لماجستير
المقررات الدراسية االختيارية   

(2) -: Core Electives   (6 credit) 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OR611 
Advanced Modeling & Simulation  

       ةالنمذجة والمحاكاة المتقدم
3  

OR612 
Scheduling  

 الجدولة
3  

OR613 
Forecasting   

 التنبـــــــــؤ 
3  

OR614 
Select Topics in Operations Research 

  موضوعات مختارة فى بحوث العمليات
3  

OR615 
Fuzzy Decision Making 

 اتخا  القرارات فى ظل الظروف الفازية      
3  

CS603 
Artificial Neural Networks 

 الشبكات العصبية االصطناعية
3 OR615 

CS614 
Fuzzy-Logic Based Systems 
 االنظمة المبنية على المنطق الفازى            

3  

CS619 
Multi-Agent Systems 

  النظم متعددة الوكالء
3  

MS625 
Stochastic Processes II 

  IIالعمليات العشوائية 
3 MS605 
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  ادارة العملياتالسنة التمهيدية لماجستير 
 المقررات الدراسية اإلجبارية 

(1) -: Core Requirements   (24 credit) 
Code Course Title Credit Prerequisite 

OM600 
Facility layout 

 تخطيط المرافق
3 

 

OM601 
Process Capability and Design  

 مقدرة و تصميم العمليات
3 

 

OM602 
Selected Topics  

 موضوعات مختارة 
3 

 

OR607 
Multi-objective decision making  

 اتخا  القرارات فى ظل تعدد االهداف 
3 

 

OR612 
Scheduling  

 الجدولة
3 

 

MS605 
Stochastic Processes I 

 Iالعمليات العشوائية 
3 

 

PP601 
  البح  العلمي نرا ومناهج

Methods & Methodology of Scientific Research  
3  

PP602 
 مشرو 

Project 
3 PP601 

  ادارة العمليات لماجستيرالسنة التمهيدية 
 المقررات الدراسية االختيارية

(2) -: Core Electives   (6 credit) 
Code Course Title Credit Prerequisite 

OM603 
Capacity Management 

 ادارة القدرة االستعابية
3 

 

OM604 
Enterprise Resource Planning 

  تخطيط موارد المنشرة
3 

 

OM605 
Design of Experiments 

 تصميم التجارب
3 

 

OM606 
Lean Six Sigma 

 سيجما ستة اللينة
3 

  

OM607 
Directed Reading in Operations 
Management 

 قراءات موجهة في إدارة العمليات 
3 

 

OR615 
Fuzzy Decision Making 

 اتخا  القرارات فى ظل الظروف الفازية      
3 

 

MS617 
Queuing Theory 

 نظرية الطابور 
3 

 

CS614 
Fuzzy-Logic Based Systems 

 اآلنظمة المبنية على المنطق الفازى
3 

 

CS619 
Multi-Agent System 

 النظم متعددة الوكالء
3 

 

CS603 
Advanced Topics in Programming 
Languages Artificial Neural Networks 

 الشبكات العصبية اإلصطناعية
3 
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 المقررات االكاديمية لبرام  

 دكتوراه الدراسات العليا في اإلحصاء 

 واإلحصاء الحيو  والسكاني 

 وبحوث وإدارة العملياتالمعلومات  ونظم وتكنولوجياوعلوم الحاسب 
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 قائمة بمقررات دكتوراه االحصاء

List of Courses for Ph.D. Statistics 

Code Course Title Credit Prerequisite 

MS701 
Advanced Mathematics 

 رياضيات متقدمة
3  

MS702 

Advanced Probability and 

Statistical Inference 

 احتماالت واستدالل احصائى متقدم

3  

AS703 
Advanced Linear  

 نما ج  طية 
3 AS611 

AS704 
Directed Reading 

  قراءات موجهة
3  

 

 

 االحصاء الحيو  والسكانى قائمة بمقررات دكتوراه

List of Courses for Ph.D. Demography & Biostatistics 

Code Course Title Credit Prerequisite 

DB701 
Advanced Demographic Analysis 

 تحليل ديموجرافى متقدم
3 

 

DB702 
Population and Development Planning 

 التخطيط للسكان والتنمية
3 

 

DB703 

Advanced Statistical Techniques in 

Demography 

 األساليب االحصائية المتقدمة فى السكان

3 
 

DB704 
Advanced Topics in Demography 

 فى السكان متقدمة  موضوعات
3 

 

 

 قائمة بمقررات دكتوراه علوم الحاسب

List of Courses for Ph.D. Computer Sciences 

Code Course Title Credit Prerequisite 

CS701 
Selected Topics in Computer Sciences 

 موضوعات مختارة فى علوم الحاسب
3 

 

CS702 
Advances In Computer Sciences 

 التطورات الحديثة فى علوم الحاسب 
3 

 

CS703 
Directed Reading 

 قراءات موجهة
3 

 

CS704 

Advanced Mathematics for Computer 

Sciences 

 رياضيات متقدمة فى علوم الحاسب

3 
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 نظم وتكنولوجيا المعلوماتقائمة بمقررات دكتوراه 

List of Courses for Ph.D. Information Systems & Technology 

Code Course Title Credit Prerequisite 

IT701 

Select Topics in Information  

Systems 

 المعلومات موضوعات مختارة فى نظم

3 
 

IT702 
Advances in Information Systems 

 نظم المعلومات المتقدمة
3 

 

IT703 
Directed Reading 

 قراءات موجهة
3 

 

IT704 

State of the Art the in  

Information Technologies 

 الحدي  فى تكنولوجيا المعلومات

3 

 

 قائمة بمقررات دكتوراه بحوث العمليات

List of Courses for Ph.D. Operations Research 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OR701 

Advanced Topics in Operations 

Research (I) 

 (I) موضوعات متقدمة فى بحوث العمليات

3 
 

OR702 
Advances in Operations Research 

 بحوث العمليات المتقدم
3 

 

OR703 
Directed Reading 

 قراءات موجهة
3 

 

OR704 

Advanced Topics in Operations 

Research (II) 

 (II) متقدمة فى بحوث العمليات موضوعات

3 

 

 قائمة بمقررات دكتوراه إدارة العمليات

List of Courses for Ph.D. Operations Management 

Code Course Title Credit Prerequisite 

OM701 

Performance Measurement and 

Improvement   

 تحسين وقياس األداء

3 
 

OM702 

Scheduling and controlling 

production Activity   

 الجدولة والتحكم في النشان االنتاجى

3 

 

OM703 
Aggregate Planning 

 التخطيط التجميعي
3 

 

OM704 

Advanced topic in operations 

Management 

 موضوعات متقدمة في إدارة العمليات

3 
 

 


