
 

 أصم شٓبدح انجكبنٕريٕس يٕثمخ نهزمذو نذرجخ انًبجسزيز  -1

ثبنُسجخ نهزسجيم نذرجخ )أصم شٓبدح انًبجسزيز يٕثمخ  -2

 (انذكزٕراِ

شٓبدح يٍ انًجهس األعهٗ نهجبيعبد ثًعبدنخ انشٓبداد )  -3

. (ٔانذرجبد انعهًيخ انحبصم عهيٓب انطبنت يٍ انخبرج

خطبة رزشيح يٍ سفبرح انجهذ انزبثع نٓب انطبنت فٗ  -4

: جًٕٓريخ يصز انعزثيخ يٕضحب ثّ األرٗ 

   انذسجخ انعهًيخ انًطهىة انميذ وانزسجيم ثهب 

انكهيخ وانمسى انعهًً وانزخصص انذليك انًشاد انميذ 

وانزسجيم ثهب  

انعبو انجبيعً انزي سيزى انميذ وانزسجيم ثّ  -

ثيبٌ يب إرا كبٌ انطبنت سيذسس عهً َفمزّ انخبصجخ أو  -

عهً َفمخ حكىيخ ثهذِ أو عهً يُحخ دساسيخ يٍ 

 جًهىسيخ يصش انعشثيخ 

يىلع يٍ انًسزشبس انثمبفً ويىجّ نعًيذ انكهيخ  

 (الئحخ كهيخ  )شٓبدح ايزيبس نًذح عبو كبيم -5

 فٗ يجبل انذراسخ ثعذ االيزيبس شٓبدح خجزح ال رمم عٍ عبو -6

. (الئحخ كهيخ  )

 .ثيبٌ ثبنًٕاد انذراسيخ نشٓبدح انجكبنٕريٕس يٕثك - 7

 أصم شٓبدح انًيالد يٕثمّ- 8

سبرٖ انصالحيخ نًذح عبو كبيم عهٗ  ]صٕرح جٕاس انسفز -9

  [األلم 

شٓبدح طجيخ يٕثمخ -10

يٕافمخ انجٓبد األيُيخ يع آخذ الزار عهٗ انطبنت ثأٌ – 11

انجبيعخ نيس نذيٓب أيخ يسئٕنيخ ثمجٕنٓب ثشكم َٓبئٗ اال ثعذ 

. ٔرٔد انًٕافمخ األيُيخ 

رحذيذ يحم البيخ ثبثذ ثجًٕٓريخ يصز انعزثيخ يًكٍ يزاسهخ -11

 .انطبنت عهيّ 



يزى لجٕل انطالة انحبصهٌٕ عهٗ رمذيز يمجٕل فٗ انذرجخ  -

انجبيعيخ األٔنٗ ثبنكهيبد انزٗ رشززط نٕائحٓب انذاخهيخ انحصٕل 

عهٗ رمذيز أعهٗ يٍ يمجٕل دٌٔ رحًيهٓب ثأيخ يٕاد اضبفيخ يب 

نى يزى رحًهيٓى ثًٕاد اضبفيخ ثشٓبدح انًعبدنخ انصبدرح يٍ 

. انًجهس األعهٗ نهجبيعبد 

انميذ أٔ انزسجيم ثبنكهيخ ٔاعزًبدْب يٍ انسهطبد انًخزصخ -  -

ثبنجبيعخ يكٌٕ ثصفخ يجذئيخ إنٗ أٌ يزى اسزكًبل ٔاسزيفبء 

 .كبفخ األٔراق ٔانًسزُذاد انًشبر إنيٓب 

يجٕس اعطبء انطبنت افبدح يعزًذح ثُبء عهٗ طهجّ رزضًٍ ليذِ أٔ  -

رسجيهٓب ثصفخ يجذئيخ ثبنجبيعخ ثعذ سذادِ انزسٕو انًمزرح 

 .عُٓب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ثزمذو انطبنت عهً انًىلع االنكزشوًَ نمطبع *

 وحزً 1/7انشئىٌ انثمبفيخ وانجعثبد  ثذء يٍ 

َهبيخ شهش يبسس نذسجزً انذثهىو وانًبجسزيش ، 

وحزً َهبيخ انعبو نذسجخ انذكزىساِ ورسجيم 

. ثيبَبرّ

. طجبعخ إثجبد انزمذو عهً االَزشَذ * 

 اسزًبساد ثيبَبد ورىلعيهب يٍ 3طجبعخ عذد *

.  انطبنت 

 اسزًبسح يعهىيبد ورىليعهب يٍ 3عذد  طجبعخ*

. انطبنت 

.  صىس شخصيخ نهطبنت 8عذد *

يزى رمذيى -  كبيهخ نهجبيعخ ثأوسالّيزمذو انطبنت *

يكزت سئيس انجبيعخ – األوساق ثًكزت انىافذيٍ 

 ثإداسح انجبيعخ

 سىاء نهميذ أو انحصىل عهً انًىافمخ انًجذئيخ

 

 

 

 



القبول المبدئى  
على مجوع اؾطالب اؾواػدين مبرحلة اؾدراسات اؾعلوا 

اؾراغبني ػى احلصول على ؿواػقات ؿن حوث املبدأ ؾلدراسة 

 – املاجستري –اؾدبلوم  ]باؾكلوة واؾتسجول بدرحات 

تقديم أوراؼهم ؿباشرة إىل إدارة اؾواػدين  [اؾدؽتوراه 

باإلدارة اؾعاؿة باجلاؿعة ملراجعة ؽاػة األوراق املقدؿة وؿن 

ثم إرساهلا إىل اؾكلوة ملواػاة اإلدارة بإػادة اؾقبول املبدئى 

متهودًا ؾتسجول اؾطاؾب  وسداد رسم اؾقود واملصروػات 

.  واستكمال إجراءات اؾقود 

 

 

 

 



الـتأهيل اللغوى 
حصول اؾطاؾب على شهادة اآليلتس مبعدل مخس درجات أو *

.  دؽتوراه 450 – ؿاجستري 400اؾتويفل اؾدوىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرسوم الدراسية للوافدين  
: باؾنسبة ؾطالب ؿرحلة اؾدراسات اؾعلوا 

 دوالر 1500رسم ؼود ألول ؿرة ؿقداره  -1

. أؿريكى

 :ؿصروػات دراسوة سنوية ؿقدراها ؽاألتى  -2

  دوالر أؿريكى  5000

 


