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 األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية 
 كلية الدراسات العليا 

 برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في "إدارة األعمال اإللكترونية" 
Master of Electronic Business Management  

 

  والتواريخ الهامة وقائمة األوراق المطلوبةالماجستير طريقة االنتساب إلى 
 2019-2018للعام الدراسي 

 

 االنتسابطريقة  -أواًل 

 مطابقة اختصاص  من التأكدوالخطة الدراسية وشروط القيد جيدًا و  ونظام الدرجةقراءة اإلعالن بالرجاء  .1
 قبل إرسال طلب االنتساب. شروط القيدلشهادة لا      

 .(في )ثانياً كافة األوراق المطلوبة المبينة  تحضير .2
  :ورقياً دائرة شؤون الطالب  في )ثانيًا( إلىاألوراق المطلوبة المبينة تقديم  .3

 المقر المؤقت / دمشق، المزة، فيالت غربية، شارع الغزاوي، حديقة تكنولوجيا المعلومات 
 6127346-11-963+          فاكس:  

   940004990-963+         واتساب: 

  www.araeb.org.sy  :موقع إلكتروني 

 www.facebook.com/araeb.syria         فيسبوك: 
 

 ( Pdfبصيغة ) –األوراق المطلوبة المبينة في )ثانيًا( من يمكنكم إرسال نسخة إلكترونية كما  .4
 admission@araeb.org.sy                              :بالبريد اإللكتروني      

  

http://www.araeb.org.sy/
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http://www.facebook.com/araeb.syria
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 األوراق المطلوبة -ثانيًا 

 (www.araeb.org.sy/a.pdf) العالقةطلب االنتساب موقع من صاحب  .1

 (www.araeb.org.sy/b.pdf) الطالب التفصيليةملف معلومات  .2
 )للعاملين( CV - السيرة الذاتية .3

 )للعاملين( توصية مهنيةرسالتين  .4
 جواز السفرصورة عن الهوية الشخصية أو  .5
 صور عن الشهادات )جامعية فأعلى( .6
 (ين الجدد ممن يحمل إشعار تخرج غير مبين عليه معدل التخرجكشف عالمات رسمي )للخريج .7

 (4عدد ) صور شخصية حديثة .8

  :يقبل في الدرجة( لم )سواء ُقبل أم ديد رسم امتحان اللغة اإلنكليزيةتسإشعار  .9
 ن ومن في حكمهميسورية للسوري( ل.س فقط خمسة آالف ليرة 5000بمبلغ ) -
 ب ( فقط خمسون دوالر أمريكي من الطالب العرب واألجان$50بمبلغ ) -
  سورية، –في حساب األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية لدى البنك العربي يتم اإليداع  -

 (. 30476) رقم الحساب 
 

10. TOEFL / GMAT scores/ or equivalent, if available 

 
 

 جميع الوثائق المتعلقة بالماجستيرلتحميل 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZShyi1OoV4H8NxIvQhSoLIhN6ozHvpIo

?usp=sharing 

  

http://www.araeb.org.sy/
http://www.facebook.com/araeb.syria
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 تواريخ هامة نهائية –ثالثاً 

 اإلعالن عن الماجستير ص( /374/18)الصادر رقم  – 10/12/2018 الخميس

 انتهاء اإلعالن ضمناً( 17)الساعة  11/2/2019 االثنينلغاية 

 وعد امتحان اللغة اإلنكليزيةم 18/2/2019 االثنين

 دور نتائج امتحان اللغة اإلنكليزية وتحديد أسماء الناجحينص 19/2/2019 لثالثاءا

 جراء المقابالت للناجحين في امتحان اللغة اإلنكليزيةإ 25/2/2019 ثنينالاولغاية  21/2/2019 خميسلامن 

 دور نتائج القبولص 27/2/2019 ربعاءألا

 سجيل المقبولين أصالءت 5/3/2019 لثالثاءاولغاية  28/2/2019 خميسلامن 

 سجيل المقبولين احتياطت 7/3/2019 الخميسو 6/3/2019 ألربعاءا

 2019-2018بدء الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  10/3/2019األحد 
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