شروط االلتحاق بالربنامج
 )1ان يكون الطالب املتقدم لاللتحاق بربنامج املاجستري حاصالً على تقددي جددد علدى ا يفدد ج اجدك ال كدالوايوس
من جامعك معرتف بها من يف د وزااة التعلدد العدالو وال حدل العلودو واةامعدك ا ا نددك ج التاللداي التالددك
العلوم املالدك واملل فدك  ،التجااة  ،االيفتلا  ،احملاس ك  ،التسويق  ،نظ املعلوماي اإل اايك  ،تكنولوجدا املعلومداي ،
إ ااة ا عوال  ،احلاسوب  ،اهلندسك  ،ال ياضداي والدااساي االكتواايك .
 )2ج حال عدم اكتوال املقاعد املاللك حس وا وا ج ال ند ( )1جيوز يف ول ما ال يزيد علدى ( )%20مدن املق دولني
فعلداً للحاصلني على
أ) شها ة بلوم الدااساي العلدا أو ما يعا هلا  ،بتقدي ال يقد عن جدد جداً .
ب) اجك ال كالوايوس بتقدي مق ول او ما يعا له ش ط أن يداس الطالب ( )9ساعاي من خطك الربنامج خالل
الفلد ا ول اللتحايفه بالربنامج  ،حيد ها املعهد وتكون حمد ة ةودع الطل ك املق ولني ج الربندامج علدى هد ا
ا ساس وأن جيتاز الطالب املوا الثالث بنجاح وبعالمك (ج )+كحد أ نى لكد منها ومبعدل ت اكودو ال يقدد
عن ( )3نقاط  ،عندها يل ح الطالب طال اً نظامداً وحتتسب له ه ه املوا ضون املوا املق اة ج خطته  ،فدنن
مل حيقق ه ا الش ط كامالً يفلد من الربنامج م اش ة .
 )3أن يث ت املتقدم ان ااسته ج م حلك ال كالوايوس كانت باالنتظام .
 )4تعطدى االولويددك ج الق ددول للكددوا ا العاملددك لددد مؤسسدداي القطدداا املددالو و امللد ج و الشد كاي املالدددك و مددن د
املهتوني باكوال ااسته ج ه ا اجملال .
 )5يفضد أن تتوف خربة عولدك لد الطالب املتقدم ال تقد عن سنتني ج اجملال املالو واملل ج.
 )6يُ شح الطالب املتقدم من يف د مؤسسته امسداً سواء كانت الدااسك على نفقتها أو على نفقك الطالب اخلاصك .
 )7و دقك ت ني حلول الطالب على عالمك امتحان مستو اللغك االجنلدزيك املكافئ لالمتحاناي العاملددك أو التوفدد أو
ما يعا له اليت تؤهله للتقدم.
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 )8يت اختداا امل شح للق ول ج الربنامج ج ضوء يفواعد تنافسدك عامك توضع هلد ه الغايدك ومبدا ينسدج مدع شد وط
الق ول املنلوص علدها ج أنظوك وتعلدواي اةامعك ا ا ندك ووزااة التعلد العالو وال حل العلوو.

