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  األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية 

    كلية الدراسات العليا

 

 برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في "إدارة األعمال اإللكترونية" 

 أسئلة متكررة
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 قرارات اإلجابة سؤال

 

 تأهيل وتخصص في إدارة االعمالماجستير لدي 

 

 . مع  إجازة في الحقوق

 ؟ هل أستطيع التسجيل

  راجع شروط القيد –نأخذ باالجازة الجامعية األولى 

 متى يتم منح مصدقة التأجيل الدراسية ؟؟
 يتم منح وثيقة التأجيل عند التسجيل أصوالا 

 تاريخ بدء الفصل الدراسي األول( 10/3/2019)قبل 
 

  %90 الدوامنسبة 

 هل يوجد شرط لمعدل التخرج 

 فيما إذا كان مقبول أو جيد ..
  ال يوجد شرط
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  ال يوجد هل يوجد شرط للعمر ؟

 هل تقبل شهادات التعليم المفتوح
 نعم

 وفق االختصاصات المدرجة في اإلعالن

 

 قرار تعليم عالي

 26/11/2007تاريخ  41رقم 

 

 هل تقبل شهادات الجامعات الخاصة السورية
 نعم

 في اإلعالنوفق االختصاصات المدرجة 
 

 

 هل تقبل شهادات الجامعة االفتراضية

 

 نعم

 وفق االختصاصات المدرجة في اإلعالن

 )مالحظة: إجازة تقانة المعلومات ال تعد درجة في الهندسة (

 قرار تعليم عالي

 10/8/2015تاريخ  321رقم 

 االفتراضية،الجامعة مقبول في دبلوم في  أنا

 

 ؟التسجيل  أستطيعهل 

 اليحق التسجيل في جامعتين.

تعهداا بأنه غير مسجل في  الطالب يحق التسجيل لدينا وعند القبول يكتب

 جامعة ثانية. ويقوم باجراء ترقين قيد للتسجيل الثاني
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 متى يعفى الطالب من امتحان اللغة اإلنكليزية

 كان الطالب ناجح في :إذا 

TOEFL: (TEST OF English as a Foreign Language) 

 امتحان اللغة االنكليزية كلغة أجنبية

GMAT : (Graduate Management Admission Test) 

 أية وثائق أخرى )مثال من معهد اللغات( غير مقبولة

 

حدد بقرار من مجلس المعدل ي

 الكلية

 هل يتم دفع الرسوم الجامعية كاملة 

 تقسيط المبلغوهل يمكن 

 يجب دفع كامل الرسوم الجامعية بعد قبول الطالب مباشرة. 

 ألن تسديد الرسوم هو أحد شروط القيد
 

 أنا طالب بقي لي مواد كي أتخرج 

 هل أستطيع التسجيل اآلن؟

تستطيع تقديم طلب انتساب وال يحق لك الدخول إلى اختبار اللغة 

تخرجك )إشعار تخرج مع معدل(  اإلنكليزية إال إذا كان لديك وثيقة تثبت

 أو إشعار مع كشف عالمات.

 

 انا عسكري احتياط 

 هل أستطيع الدوام في الماجستير؟

 كتسجيل ال يوجد أي قرار يمنع تسجيل العسكريين االحتياط.

 %(90ولكن يجب تحقيق نسبة الحضور المطلوبة لكافة مواد البرنامج )
 

 هل أنا محتاج لكشف عالمات رسمي؟

 ب من حديثي التخرج مطلو

 من السوريين الحاصلين على إشعار تخرج فقط 

 وللمتقدمين من العرب واألجانب
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 هل األوراق الثبوتية كلها الزمة؟

 جميع األوراق يجب أن تكون موجودة قبل المقابالت الشخصية.

 على أن تستكمل خالل خمسة أيام عمل من تقديم طلب االنتساب 

 كحد أقصى

 

  قبل ساعة من بدء امتحان اللغة االنكليزية استالم بطاقة الدخول إلى امتحان اللغةمتى يتم 

 ماذا تعادل هذه الشهادة؟

 هذه الشهادة تعادل 

 

 درجة ماجستير تأهيل وتخصص 

 سورية. –التي تمنحها جامعات دولة المقر 

 

 سنة ولم أُودي الخدمة اإللزامية 30إذا كان عمري 

 أستطيع التأجيلوقُبلت بالدرجة هل 

 

 األكاديمية تمنحك مصدقة تأجيل دراسية أصوالا ألنك طالب.

 

 30وقرار التأجيل يعود إلى شعبة التجنيد حسب المرسوم التشريعي رقم 

 وتعديالته 2007لعام 

 ) قانون خدمة العلم(
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 ما هي المدة القصوى التي أستطيع ايقاف تسجيلي 

 ومتى أستطيع تقديم الطلب

  للطالب أن يطلب إيقاف تسجيله لمدة سنة واحدة شريطة أن يتقدميجوز 

إلى عمادة الكلية بطلب يتضمن رغبته في إيقاف تسجيله خالل شهرين 

 ي سجل فيه ألول مرة.من بدء العام الدراسي الذ

 

 .وال يجوز إيقاف التسجيل في سنة القيد

 

عن عام وال يجوز ألي سبب كان أن يزيد مجموع مدة إيقاف التسجيل 

 دراسي.

قرار مجلس التعليم العالي رقم 

 18/10/2006( تاريخ 48)

 ما هي معايير القبول في الدرجة

 من نظام الدرجة على ما يلي: 6من المادة  -أ–نصت الفقرة 

 

، الب المقبولين للتسجيل في الدرجةتعتمد المعايير اآلتية في تحديد الط

 الكلية:وتحدد نسبة كل معيار بقرار من مجلس 

 

 معدل التخرج -

 اختبار اللغة اإلنكليزية -

 خبرة عملية -

 مؤهالت إضافية -

 المقابلة. -
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 األعمال اإللكترونية" ةإدار“الرسوم الجامعية لطالب ماجستير التأهيل والتخصص في  

 

 نوع الرسم
 المبلغ للسوريين

 ومن في حكمهم )ل.س(
 فقط

المبلغ من الطالب 

 )$(العرب واألجانب 
 مالحظات فقط

 امتحان لغة انكليزية
 

 سواء قبل الطالب أم لم يقبل دوالر أمريكي خمسون 50 ليرة سورية خمسة آالف 5000

 تسجيل

 
 يستوفى عند التسجيل للمرة األولى مئة دوالر أمريكي 100 عشرة آالف ليرة سورية 10000

 15000 سنوي
خمسة عشر ألف ليرة 

 سورية
ا  أمريكيمئة دوالر  100  سنويا

 مئة دوالر أمريكي 100 خمسة آالف ليرة سورية 5000 الشهادة

يعاد استيفاء الرسم في حال حصول 

الطالب على نسخة بديلة في حال 

 فقدانها

 كشف العالمات

 
  دوالر أمريكي خمسون 50 خمسة آالف ليرة سورية 5000

 امتحان تكميلي

 
 عن كل مقرر دوالر أمريكي خمسون 50 عشرة آالف ليرة سورية 10000

 

 خدمات جامعية
800000 

 ثمانمائة ألف

 ليرة سورية
4500 

أربعة آالف وخمسمائة 

 دوالر أمريكي
 يستوفى عن كامل البرنامج
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 15000 إعادة تسجيل المنقطع
 خمسة عشر ألف

 ليرة سورية
  مئة دوالر أمريكي 100

 1500 تقديم طلب اعتراض
 ألف وخمسمائة

 ليرة سورية
25 

خمسة وعشرون دوالر 

 أمريكي
 

بطاقة طالب بدل عن 

 ضائع
2500 

 ألفان وخمسمائة

 ليرة سورية
25 

خمسة وعشرون دوالر 

 أمريكي
 

خدمات مركز 

 المعلومات
15000 

 خمسة عشر ألف

 ليرة سورية
 للطالب المشتركين فقط مئة دوالر أمريكي 100
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