إعالن
وزارة التعليم العالي
يسررررا ة الت ايم الع اي ي – ايمدياية اي مة ياب ث ت – أن ت ان عن ةجود  4ب ث ت
دلاسرلة يمالاة ايم جسرملا يادلاسرة ب يع م ت ايل ب لة مةدمة من ةامة ملمسوبل
مولبولي ن ب يم ةن مع هذه ايو الت يا م ايدلاس ايح ي 9191/9102م ف اى من
يعد ف فسر اياببة ف ايماة يذذه ايب ث ت ايمةدم بلاب ةفة يامف يل اتت كماه
أد ه:
بلد الدراسة:
ايل ب ن
لغة الدراسة:
اياغة اال عالزية.
آلية التسجيل:
طريقة التسجججججججيل :يمع ايمسررررررعل اياماة ل من ام د م ايدلاسرررررر ت اي ال بمامز
ايةبو ايمولد يعملع ايممةدملن.
فترة التسججيل :ياون ب ب ايمسرعل مفمول اعمب لا من يب يوم االلد ايمواف /05
9102/15م ةلمى ذ ية يوم 9102/ 15 /01م ف تم م ايس عة ايث لة ع ات يلم.
شروط التقديم لمرحلة الماجستير:
عم ايعنسلة.
 أن ياون ايممةدم ُ أال يزيد عما ايممةدم عن  45سنة أن ياون ايممةدم ل يم عاى م د ال ية عن ( )6.5ف اامب ل تحديد مسموىاياغة اال عالزية ( )IELTSاة م ي دي ف (TOEFL Paper ( )TOEFL
 )-TOEFL COMPUTER TOEFL IBTةين ي مرد بر ا اامب ل راا ف
تحديد ايمسرررموى مال م كما أعمه .عاى أن ياون يررر يح يمدت ال تة عن سرررمة
أةذا عند ةقت بدء ايمسعل .
 أال ية ايم د ايماامم ياممةدم ف ةررررررذ دت ايبا يوليو عن  9.2من  4.1أةم ي دي ف األ دمة ايم الملة األااى.
 م دية اي ررذ دات ايس ر بةة (ةررذ دت ايبا يوليو ) ايد ر دلت من ا لس ايسررالنةمن قبر دارات ايم ر ديرة ةاالعمااه بذرذه ايو التج ةيعر تحملاذ اياماة ل ف
ايند م عند ايمسعل ف موقع مامز ايةبو ايمولد.
 -يع أن تاون اي ذ دات ايد دلت من مؤسس ت ايم الع اي ي ايخ ية

داار ايسررررررالنرة م ممردت ةمولةرة من قبر ايمرديايرة اي ر مرة ياع م ت

ةاياال ت ايخ يرررررةج ةيع ملف ق ايمدررررردي عند ايمسرررررعل ف موقع
مامز ايةبو ايمولد.
 ال يح ياممةدم ايمن فس ينل دلجة عاملة سب لدوي عالذ . أال يارررون ايممةررردم ةقرررت ايمسرررعل ل يرررم عارررى ب ثرررة دلاسرررلة مرررنايررردف ت ايسررر بةة يذرررذا ايبا ررر م ج أة أا ب ثرررة دلاسرررلة أة منحرررة مرررن
أا جذررررة أارررراى يمالاررررة ايم جسررررملاج ةفرررر لرررر امم رررر ه بلررررا
كيك فسم مبا ايب ثة ماغلة.
شروط المفاضلة:
 ايمسررموفلن ي رراةب ايب ثة ايم ان عنذ سرروه يخم ر ون يمة باة ةررخدررلة منقب ر ايعذررة ايم ر حررة ياب ثررة –ة الت ايم الع اي ر ي -يلمع اامل ر ل ايماةررررررحلن
ايمةبويلن.
 .المستندات المطلوبة- :
ب إلضررر فة ميى اي ررراةب ايسررر ب كماه ف ايمةدم يامسرررعل يامالاة ايم جسرررملا تةديع
ايمسمندات اتتلة- :
المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الماجستير
 ةررذ دت اامب ل تحديد مسررموى اياغة اال عالزية ( )IELTSأة م ي دي ف(TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER –( - )TOEFL
- )TOEFL IBTلس م كما س بة ف ةاةب ايمةدم.
 -يولت من جوا ايسفا س لا ايمف و .

-

ةذ دت ايدباوم اي م.
ةررررررذ دت ايرررررردباوم األمرررررر ديم من ةجررررررد مافةرررررر بذرررررر م رررررر
ايدلج ت ايمامم .
ايدلج ت ايمامم .
ةذ دت ايبا يوليو مافة بذ م
م ديرررة ةرررذ دت ايررردباوم أة ايباررر يوليو ايدررر دلت مرررن اررر لس
ايسرررالنة مرررن قبررر داررررات ايم ديرررة ةاالعمرررااه برررو الت ايم ارررلع
اي ي .
ملفرررر ق ايمدرررردي عاررررى اي ررررذ دات ايدرررر دلت مررررن مؤسسرررر ت
ايم اررررلع اي رررر ي ايخ يررررة داارررر ايسررررالنة مررررن قبرررر ايمديايررررة
اي مة ياع م ت ةاياال ت ايخ ية.

 ال ر ب عرردم مم ر ررة يامن ر فس عاى ايب ث ر ت يررررررر دل من دارات ايموالدايب رراية من جذة اي م ايارلسررلة ياماة ر (ف ل ية أن ايممةدم ي م ف

-

-

جذة لاوملة اة بإلدى اي رررام ت كات مسررر همة لاوملة) عاى ان تاون
لديثة االيدال.
ف لر يرة أن ايممةردم ال ي مر ي عالر تةديع ال ب من هللة سررررررع ايةوى
اي ماة يفلد ب ال ي م عاى ان تاون لديثة اإليدال.
ف ل ية أن ايممةدم ي م ف ايةل ع ايخ صي عال تةديع ال ب من هللة
سررررررعر ايةوى اي ر مارة يفلرد بر ي م ف ايةل ع ايخ ص عاى ان تاون
لديثة اإليررردال مع الف ق ال ب من ايمؤسرررسرررة ايم ي م بذ تفلد عدم
مم مذ يمفايغ ام فمات دلاسم ب يل ب ن.
ياف ايمماةرررر سررررلات ايذاتلة ةيحدد من اميذ ما ن اي م ةايخباات
اي مالة.
ارفاق تقرير مختصر بخطة بحثه لدراسة الماجستير (.)Proposal

تنوه الوزارة إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق
الكترونيا ً وباألخص في الجوانب التالية:

 تحميل المسججججججتندات بصججججججيغة  PDFفقط ال غير على ان يكون حجم كل ملف
(.)512 KB
 تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها.
 توفير البيجانجات الصججججججحيحجة عط مقدم الطلب ومؤهالته الدراسججججججية وخبراته
العملية.
مالحظات:
 .1ف ل ية ةلةد أا ال ف بايةة تحمل ايول ر ايم ررررر ل ايلذ أعمه أة ة
ايمسررررررمنردات ايمحمارة ب يند مج ف ن اياعنة ايمخمدررررررة بفا ايلاب ت ين تمحم
مسؤةيلة كيكج ةي مبا ايلا بلا مسموهٍ .
 .2ان ال ياال ايمماةرررر باب ألمثا من تخدرررر
ايغ ء ايلا ذ رل .

ي ةف ل لدةت كيك سررررلمع

 .3ت مبا ايب ثة ماغل مكا لبت مخ يفة اي اةب ايوالدت ف هذا اإلعمن.

قبججججو الطلججججب مججججط قبججججل الججججوزارة ال يعتبججججر حصججججو المترشجججج علججججى
البعثجججة وسجججيمر عبجججر مرحلجججة تجججدقيق مجججط قبجججل المختصجججيط بجججالوزارة.
وفجججي حالجججة التأكجججد مجججط اسجججتيفا الشجججروط المحجججدوة والحصجججو علجججى
البعثجججة سجججيتم إبجججال مجججط وقججج علجججيهم االختيجججار عجججط طريجججق الرسجججائل
النصججية القصججيرة مججط قبججل مركجج القبججو الموحججد ومججط حججق الججوزارة
إلغجججا أي طلجججب بعجججد ذلججج إذا تبجججيط مخالفتجججه للشجججروط الجججوارو ذكرهجججا
طججججي هجججج ا ا عججججالن ومهمججججا كانجججج األسججججبا  .علمججججا ً بججججأن علججججى جميجججج
المتقجججججدميط معاولجججججة جميججججج مجججججؤهالتهم الدراسجججججية مجججججط قبجججججل وائجججججرة
المعاولجججة واالعتجججرا بجججالوزارة وفجججي حجججا اتضججج عجججدم معاولجججة أي
مؤهل مط مؤهالتهم فيعتبر تسجيلهم ملغيًا بشكل تلقائي.
ياجى ايمسعل من ام ايوياة اتتلة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



ةيمزيرررد مرررن ايم اومررر ت ياجرررى ايموايررر مرررع مامرررز االتدررر بررر يو الت
( )20302322ةايرررذا سلسرررمةب االسمفسررر لات مرررن

عارررى لقرررع ايذررر ت

ايس عة ايث منة يب ل ةلمى ايس عة ايث لة ظذاا.
تتمنى وزارة التعليم العالي التوفيق لجمي المتقدميط.

ايمخدد ت ايملاةلة يب ث ت ملسموبل
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