
ENROLLMENT PROCEDURE FOR FIRST CYCLE OF STUDY 

 ):البكالوريوس/ يسانسالل(  للدرجة الجامعية األولىإجراءات ومتطلبات القبول 

 القبول :1الخطوة 

م�ن خ�ارج البوس�نة  -يحت�اج الط�الب ال�دوليون  IUS الع�ام ع�ن التس�جيل للط�الب الج�دد ف�ي جامع�ة س�راييفو الدولي�ة نبعد اإلع�ال
 :إلرسال الوثائق المطلوبة كما يلي - والهرسك

 forms-application-http://www.ius.edu.ba/guideliness: ـ استمارة تقديم لجامعة سراييفو الدولية 1

أو م�ع (  "Apostille أبوستيل"ي ملعن طريق التصديق العا من الجهات الرسمية تانمصدق ،شهادة وكشف درجات الثانويةـ  2
وتك�ون الوثيقت�ان مترجمت�ان إل�ى اللغ�ة  )أغل�ب ال�دول العربي�ة طابع جبائي في البلدان التي ليست عضوا في اتفاقية أبوستيل مث�ل

 .البوسنوية

 .ـ إفادة معادلة أو اعتراف بالشهادة في البوسنة والهرسك 3

 .سنوات 5ـ نسخة من جواز سفر لم يمض على صدوره أكثر من  4

 .الوطنية المتقدم تعريفـ نسخة من بطاقة  5

 .من دولة المتقدم مترجمة للبوسنوية) شهادة تزكية من المحكمة أو الجهات المختصة(ـ شهادة خلو السجل العدلي  6

 .أشهر 6ـ شهادة صحة ال يقل تاريخها عن  7

 .بمقاس صورة الجواز) 4( ـ أربع صور شخصية 8

 .)ختياريإ( إن كانت لديه شهادة التوفل أو إيلتس في اإلنجليزيةـ  9

 :مالحظات هامة

: مث�ل). مترجم محل�ف م�ثال وتك�ون مختوم�ة وموقع�ة(دة مكل الوثائق التي تطلب ترجمتها يشترط أن تتم ترجمتها عند جهة معتـ 
الملف المطلوب إلى قسم ش�ؤون الط�الب بجامع�ة س�راييفو الدولي�ة عل�ى العن�وان الشهادة؛ الكشوف؛ شهادة التبريز، ويتم إرسال 

 IUS Student Affairs Office in Sarajevo (Hrasnička cesta 15)  :التالي

 Feshane Cd. No. 21 Eyup/İSTANBUL: أو على عنوان مكتب الجامعة في اسطنبول على العنوان

 .لفات حسب اإلعالن الخاص بذلك على موقع الجامعةقبل نهاية الفترة المحددة لتقديم الم

حاص�ال عل�ى إح�دى  مفي ح�ال ل�م يك�ن المتق�دوال يمكن للطالب أن يبدأ دراسته مباشرة قبل أن يثبت كفاءته في اللغة اإلنجليزية؛  ـ
نقط�ة  70نقطة كحد أدنى باالمتح�ان ال�ورقي؛ أو بمع�دل  500بمعدل (توفل امتحان ال: الشهادات المقبولة في اللغة اإلنجليزية مثل

ف�ي ح�ال ل�م يك�ن حاص�ال عل�ى أي م�ن ذل�ك ، )نق�اط  6 ال يق�ل ع�نبمع�دل (إيل�تس  امتحان أو) كحد أدنى بالنسبة المتحان األنترنت
ع لعملي��ة أو يخض�� ؛ال��ذي تجري��ه الجامع��ة ليتج��اوز م��ن خالل��ه )امتح��ان ابروفيشنس��ي( يج��ب علي��ه أن يخض��ع المتح��ان التخص��ص

 .التابع للجامعة ELS تحديد المستوى لتوجيهه للمرحلة المطلوبة في مركز تعليم اللغة

ل�دخول البوس�نة والهرس�ك يج�ب عل�يهم الب�دء VISA رة يش�أي تتطل�ب الحص�ول عل�ى تت�ـ بالنسبة للطالب المتق�دمين م�ن ال�دول ال
 .)تموز/ بداية شهر يوليوفي المعتاد (يسمح لهم باستيفاء اإلجراءات كلها  وقتبأسرع فرصة للحصول على إلجراءات با

http://www.ius.edu.ba/guideliness-application-forms


الدرج�ة ش�ؤون الط�الب المعني�ة ب مكت�ب موظفة ال تتردد أبدا في طلب أي استشارة أو معلومة أو استفهام عن طريق التواصل مع
  ehadzibegovic@ius.edu.ba: أمينة حاجي بيجوفيتش؛ عن طرييق اإلميل: الجامعية األولى

 اتفاقية الدراسة/عقدال :2الخطوة 

الدراس�ة  وتوقي�ع اتفاقي�ةالطال�ب أو ول�ي أم�ره؛  م�ن ط�رفهي زيارة القس�م الق�انوني للتوقي�ع عل�ى عق�د الدراس�ة  الثانيةالخطوة 
 .بداية كل عام دراسي مع الجامعة لمدة عام دراسي واحد؛ ومن واجب الطالب أن يجدد عقده ةصالحي وه ؛إجباري

 الجامعية بطاقة هوية الطالب :3الخطوة 

الس�تالم بطاقت�ك الجامعي�ة  )24.األرض�ي قبعم�ارة أ ـ الط�ا( عندما تنهي الخطوات السابقة كلها قم بزيارة قسم الش�ؤون الطالبي�ة
 .األنترنت شبكة وللتعرف على كيفية الولوج إلى حسابك في النظام األلكتروني لطالب الجامعة على

 المركز األنجليزي/ الدروس  تسجيل  :4الخطوة 

ح؛ تَ تَ�الدراس�ي المفس�تتالقاها ف�ي الفص�ل تس�جيل ال�دروس الت�ي  أأن تب�د ؛ يمكن�كإذا تجاوزت امتحان الكفاءة في اللغة اإلنجليزي�ة
ف األكاديمي المخصص لك في إطار برنامج�ك الدراس�ي ف�ي الكلي�ة الت�ي رشخالل هذه الفترة يتم تزويدك بالتفاصيل عن طريق الم

 .تدرس بها؛ كما أن جدول المواد ومواعيد الدروس تكون متوفرة على موقع الجامعة

ي�تم تس�جيلك تلقائي�ا ف�ي مرك�ز تعل�يم اللغ�ة  بالمع�دل المطل�وبنجليزي�ة ف�ي اللغ�ة اإلفي حال لم ت�تمكن م�ن تج�اوز امتح�ان الكف�اءة 
 .؛ وستحتاج لزيارة إدارة المركز لمعرفة المستوى الذي ستدرسه وفصلك الدراسيELS اإلنجليزية في الجامعة

 إمكانيات المنحة الدراسية/فرص

إذا كنت من البوس�نة والهرس�ك؛ كرواتي�ا؛ الجب�ل األس�ود؛ مق�دونيا؛ س�لوفينيا؛ كوس�وفو أو ص�ربيا، فل�ديك فرص�ة الحص�ول عل�ى 
 !الدراسية  لرسومجزئي ل أو تخفيضتام إعفاء 

 ايوف�ي ش�هري م�ارس وم�( بالنسبة للطالب من الدول المذكورة أعاله ينظم امتحان للحصول على منح دراسية مرتين ف�ي الس�نة 
إعف�اء ( حس�ب نج�احهم يحصلون على إعف�اء كل�ي أو جزئ�ي للرس�وم الدراس�ية في هذا اإلمتحان ، الطالب المتفوقون)من كل عام

؛ امتحان��ات الم��نح ه��ذه مجاني��ة تمام��ا ومفتوح��ة لجمي��ع الط��الب م��ن ال��دول )م��ن الرس��وم الدراس��ية% 100وحت��ى % 10يب��دأ م��ن 
 .المذكورة مع كامل الترحيب

 :بالجامعة يرجى اتباع الرابط التالي للحصول على الدرجة الجامعية األولىدراسة لللتقديم ل

https://apply.ius.edu.ba/  

mailto:ehadzibegovic@ius.edu.ba
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