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نقدم اآلن �افة الدورات التعليمية  حيث، /�شر�ن الثا�ي� شهر نوفم���القبول الفر�دة  نطاق�سر �لية و�لز سوا���ي الدولية أن �علن عن توسيع 

شاملة السنة التمهيدية با�جامعة، ثم تل��ا املرحلة الثانية شاملة شهادة السنة األو��؛ �املتعلقة باملرحلة األو�  

 املحاسبة واملالية

 إدارة األعمال

 العلوم االقتصادية

، ثم الصعود إ�� السنة األو�� أو الثانية وفًقا لدرج��م العلمية �� /�شر�ن الثا�يااللتحاق هذه للطالب بدء مسارهم التعلي�ي �� نوفم��تتيح مرحلة 

 من أوقات الدراسة الثمينة.2016 /أيلول سبتم��
ً
، ح�ى ال ُيضيعوا أيا  

 ملن هذه الدورة الدراسية؟
/أيلول تمكنوا من االلتحاق بمواعيد البدء �� سبتم��الطالب الذين تأخرت تأش��ا��م ولم ي  

 الطالب الذين يرغبون �� دراسة السنة التمهيدية أو السنة األو�� ع�� مدار ف��ة زمنية أطول 

 الطالب الذين حصلوا ع�� شهادا��م الدراسية متأخًرا

الثا�ي /�انون الطالب الذين ال ير�دون االنتظار ح�ى موعد القبول �� شهر يناير  

 ما املواد املتاح االلتحاق ��ا؟

 االلتحاق متاح �جميع املسارات التعليمية التمهيدية املرتبطة ب�لية و�لز سوا���ي الدولية ؛
لر�اضيات، ووسائل اإلعالم تتضمن هذه املسارات التعليمية ما ي��: املحاسبة واملالية، وإدارة األعمال، وعلوم الكمبيوتر، وعلم ا�جر�مة، والهندسة، والقانون، وا

ة، ودورات والعلوم الطبية واالجتماعية، والوراثة الطبية والكيمياء ا�حيو�ة، والعالقات السياسية والدولية، وعلم النفس، والعلوم، وعلوم الر�اضواالتصاالت، 

 تدريس اللغة اإلنجل��ية لغ�� الناطق�ن ��ا وال��جمة.

، وإدارة األعمال، والعلوم االقتصاديةاملاليةاملحاسبة و  االلتحاق متاح ل�افة املسارات التعليمية التالية للسنة األو�� ب�لية و�لز سوا���ي الدولية؛  

 ما �� مواعيد الفصول التعليمية؟

. /�شر�ن األول أكتو�ر 31، وسوف تبدأ املحاضرات من يوم االثن�ن املوافق 2016 /�شر�ن األول أكتو�ر 27سيبدأ الطالب الت�جيل �� ال��نامج ا�جديد من تار�خ 

.2017 /آبأغسطس 25ويستمر ال��نامج ح�ى يوم ا�جمعة املوافق  ف��ات العطالت القياسية ع�� الطالب. تنطبقسوف    

 ما �� متطلبات االلتحاق؟
مز�د من املعلوماتلنقر هنا لاياسية. يتم تطبيق متطلبات االلتحاق األ�اديمية الق  

 ما �� الرسوم؟
مز�د من املعلومات.ليتم تحديد الرسوم وفًقا ل��امج الفصل�ن الدراسي�ن القياسي�ن لدينا، انقر هنا ل  

 انقر هنا ملعرفة املز�د عن الدورات والوحدات التعليمية ال�املة ال�ي تم إدراجه
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