
 مذكـــرة
 

 عمادة الدراسات العلياجملس   : إىل 
         عميد الدراسات العليا  :  من

شروط وآليات املفاضلة لربامج الدراسات العليا التي سيتاح التقديم عليها خـل  الفـ ة مـن   املوضوع :
 .هـ00/0440/ 2الثلثاءإىل  هـ22/01/0440االحد

  مقدمة:
( و يرترتب  رترت امج المراسرترت ا اليل رترت  الرترت    دراسرترت )النوع رترت) ر  سرترتو   امج المراسرترت ا اليل رترت علرترتب  رترت  التقرترتم   فرترت   إلاا  إشااة  

هرترت وح رتأ أ رتت  تيرتلر علرتب      00/0440/ 2الثالثرت    إىل هرترت 22/01/0440االحرتم  من الف   وال  ستبمأ يف ،استحماثه  مؤخ ا

املتقممني ال اغبني يف االلتح ق  هله لصلح) مل وم اع  املتقممني إج ا  اختب ر القمراا الي م) للج مي ني واختب ر اللغ) اإلجنل ز ) 

التي مل مع الظ وف االسرتتثن ي ) ا يحرت)    يف-اهللأعزه  -ف عاًل مع جهود الق  د  وت،  التيل م ) مسريته الستكم ل  الربامج

 :ك لت لي له الربامجهلش وط القبول وآل  ا املف ضل)  أن تكونفإن اليم د  تق ح  وتقم  ا للملصلح) الي م) كورو  

 أوالً : شروط القبول:

رامل جسرترتتري والرترتم لو  اليرترت لي( والرترت  لرترتمرج  القبرترتول للمتقرترتممني علرترتب  رترت امج المراسرترت ا اليل رترت   شررروط-أ

 ما يلي: هـ وفق00/0440/ 2الثالثاء إلى هـ22/01/0440االحدس ت ح التقم   عل ه  يف الف   من 

لمرج   اليل  املتقممني ال اغبني يف االلتح ق  ربامج المراس ا  عن للجةمعيين العةمة القد ات اختبة  ش ط إلغةء .0

 (.ي ليال الم لو -امل جسترير

 لمرج  اليل   المراس ا  ربامج االلتح ق يف ال اغبني املتقممني عن اللغ) اإلجنل ز ) اختب ر ش ط إلغ   .2

 .الي   )   للغ) تمر سه  طب ي) وال ( ي ليال الم لو - جسترياملر

 اليل   لمرج  المراس ا  ربامج االلتح ق يف ال اغبني املتقممني عن اللغ) اإلجنل ز ) اختب ر ش ط إلغ   .3

علب أن  قو  القس  اليلمي  تق    مستوى  اإلجنل ز )،   للغ) تمر سه  طب ي) ل وا( الي لي م لو ال- جسترياملر

-رشه داا ميتمم  يف اللغ) اإلجنل ز )اللغ) اإلجنل ز ) للمتقممني علب الربامج وفق  مل   ت  إرف قت من املتقم  

 (.مي ثله  م يتمم  يف اللغ) اإلجنل ز ) أو دوراا م

( والرترت  سرترت ت ح التقرترتم   عل هرترت  يف الفرترت   مرترتن   الرترتمكتوراهرلمرجرترت) ربامج المراسرترت ا اليل رترت  لرترت بالنسررب -ب

كمرا هري دو   االلتحراق بارا قبولشروط  تبقىهـ 00/0440/ 2الثالثاء إلى هـ22/01/0440االحد

 .تعديل 

 :آليات المفاضل :  ثانياً 

( العرالي والردبلو  الماتسرتيرر لردرتتي العليرا الدراسرات بررام  علرى آلي  المفاضل  بي  المتقردمي -أ

 هـ وفرق00/0440/ 2الثالثاء إلى هـ22/01/0440االحد م  الفترة في علياا التقدي  سيتاح والتي

 ما يلي:
 :لعالي(الدبلو  ا -البرام  النوعي  لدرتتي )الماتستير .1

 : لي وفق م طب ي) تمر سه    للغ) الي   ) تكون آل ) املف ضل)  ني املتقممني  ال  ربامجال .أ

 

 الخبرات(-تقييم ملف المتقدم من القسم العلمي )الدورات معدل البكالوريوس

01% 41% 

 : لي وفق م تكون آل ) املف ضل)  ني املتقممني  اإلجنل ز )طب ي) تمر سه    للغ)  ال  ربامجالب.   



 

تقييم ملف المتقدم من القسم  الوريوسمعدل البك

 الخبرات(-العلمي )الدورات

 من القسم العلمي اإلنجليزية اللغة مستوى تقييم

 شهادات) من المتقدم من إرفاقه يتم لما وفقا

 في معتمدة دورات-اإلنجليزية اللغة في معتمدة

 (يماثلها ما أو اإلنجليزية اللغة

01% 31% 01% 

 

 العالي(: الدبلو -الماتستيرتي )البرام  العام  لدرت .2

 :ييلم  وفق  املتقممني  ني املف ضل) آل ) تكون الي   )   للغ) تمر سه  طب ي) ال  الب امج .أ

 

 قرب التخصص(-الخبرات-الدورات) العلمي القسم من المتقدم ملف تقييم البكالوريوس معدل

01% 31% 

 :ييلم  وفق  املتقممني  ني املف ضل) آل ) تكون اإلجنل ز )   للغ) تمر سه  طب ي)ال   الب امج .ب

 

 العلمي القسم من المتقدم ملف تقييم البكالوريوس معدل

 قرب التخصص(-الخبرات-الدورات)

من  اإلنجليزية اللغة مستوى تقييم

 من إرفاقه يتم لما وفقا القسم العلمي

 اللغة في معتمدة شهادات) من المتقدم

 اللغة في معتمدة دورات-اإلنجليزية

 (يماثلها ما أو اإلنجليزية

01% 21% 01% 

 

 التقدي  سيتاح والتي( الدكتوراهر لدرت  العليا الدراسات برام  على آلي  المفاضل  بي  المتقدمي -ب

 ما يلي: هـ وفق00/0440/ 2الثالثاء إلى هـ22/01/0440االحد م  الفترة في علياا

 

          امج المراسرت ا اليل رت  لمرجرت) رالرتمكتوراه(  رت       تضع عم د  المراسرت ا اليل رت  آل رت) املف ضرتل)  رتني املتقرتممني علرتب  رت

  ضمن جود  مي  ري التق     ني املتقممني.

 عليارا التقردي  سريتاح والتيعلب املتقممني علب   امج المراس ا اليل    فقط هله اآلل ) تطب ق ت  :  ثالثاً 

 .هـ00/0440/ 2الثالث   إىل هرت22/01/0440االحم من الف   يف

 واألم  مي وض علب جملس اليم د  الخت ذ م    و ت من سبً .

 واهلل املوفق؛؛


