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 ميماصتلا ةيلك



 ملعلل عيرــــسلا ميدـقتلا ةرياــــسم ىلع عيجــــشتلا	•
 ثــحبلا ريوطتو راــكتبالاو عادــبإلا ىلإ مهعفدو ةــينـقـتلاو
	.يدوعسلا عمتجملا اياضق ةجلاعمل ههيجوتو يملعلا
 قيرط نع ةــفرعملا ءارثإو يملعلا ثــحبلا طيــــشنت	•
 اـهمدـقت يتلا هاروتكدـلاو ريتــــسجاـملل ةـيملعلا لـئاـــــسرلا

 ءانثأ مدقت يتلا ثاحبألا لالخ نمو ايلعلا تاـــساردلا تابلاط
	.ةساردلا ةرتف
 نم ةـيلمعلا ةــــسراـمملاو يملعلا لـيهأـتلا نيب طبرلا	•
 عورـفـلا يـف ةــيـلـمـع تاــقـيـبـطـتـب ةــيرـظـنـلا جـمارـبـلا جزـم لالـخ
 .ءايزألا ميمصت مسقل ةيصصختلا
 
 
 
 
 

 نع لـقي ال ريدـقتب سويرولاـكبلا ةـجرد ىلع لوــــصحلا .1
	.ءايزألا ميمصت وأ جيسنلاو سبالملا صصخت يف ديج

 راــبتخا يف لــقألا يلع )400( ةــجرد يلع لوــــصحلا .2
	لـفوتلا (TOEFL)	ستليألا راـبتخا نم اـهلداـعي اـم وأ	

(IELTS)	ةيزيلجنإلا ةغللا تايافك رابتخا وأ. 

 مهتالاجم يف ءاربخو لبقملا ليجلا ةداق اونوكيل انبالط دعُن

 عوبسألا مايأ لالخ ةيئاسملا ةرتفلا
 

 ـه١٤٤٢

 بـيلاــــسأو جهاـنملل ةـيملاـعلا تاروطتلا ةرياــــسم ىلع ةردـقلا •
 تاـبتكملا – ةـيتوبكنعلا تاـكبــــشلا( تاـمولعملا لوادـتو ميلعتلا
	.(ةينورتكلالا

 ةـينطولا تاروطتلا مدـخي اـميف يملعلا ثـحبلا ءارثإ ةـيناـكمإ •
	.ةيملاعلاو

 يف ريتــسجاملا جماربل ةيعون ةفاــضا جمانربلا ربتعي ثيح زيمتلا •
	.صصختلا

 نيب رايتخالا ةـــصرف ةبلطلل حيتي مـــسقلاب تاراـــسم ةدع ريفوت •
 تايفلخ نوكلتمي نيجيرخ دادعإ نم نكمتلل ،ةددعتم تاراسم
	.ةنيابتمو ةعونتم ةيصصخت ةيملع

 يداــشرإلاو ينفلا معدلاو تاراــشتــسالا ميدقت ىلع ةردقلا •
	.عمتجملا تاعاطق فلتخمل

	.ةلودلا تاعاطق ةفاك يف ءفك لكشب لمعلا •
 لـخاد ةـيلاـع ةءاـفكبو ءاـيزألا ميمــــصت لاـجم يف لـمعلل لـهأـتلا •

	.ةكلمملا جراخو
 فراعملا نم ةمّظنمو ،ةقـسانتمو ،ةلماـش ةعومجمب ةفرعملا •

 ةـقلعتملا ئداـبملاو تاـيرظنلاـبو ،نيعم ّيــــسارد لاـجم يف
	.لاجملا كلذب

 لولح داـجيإو ةدـقعملا تالكــــشملا يف ثـحبلا ىلع ةردـقلا •
 يف ىؤر مادـختــــساـب ،هـيجوتلا يف دودـحم ردـقب ،ةـيراـكتبا
	.ةقالعلا تاذ ىرخألا تالاجملا نمو مهتسارد لاجم

 ةيئاصحإلاو ةيضايرلا بيلاسألا مادختساو ديدحت ىلع ةردقلا •
 ،ةدـقعملا اـياــــضقلل لولحلا داـجيإو لـيلحتلا يف ةـبــــساـنملا
 لاــصيإل ةبــسانم تايلآلا رثكأ مادختــساو رايتخا ىلع ةردقلاو
	.نيقلتملل جئاتنلا

 نواعتلل دادعتــسالاو ةيلوئــسملا لمحتو ةدايقلا ىلع ةردقلا •
 .ةكرتشملا تاردابملاو عيراشملا يف نيرخآلا عم لماكلا


