
PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR ADMISSION (POSTGRADUATE) 

 )الدراسات العليا(إجراءات ومتطلبات القبول 

 :ستربرنامج الما /أوال

إض�افة  )متري�ز/ بكالوريوس /يسانسل( يشترط الحصول على شهادة IUSسراييفوالدولية  جامعةلدراسات العليا باللدخول إلى برنامج 
أو النج�اح ف�ي االمتح�ان ال�ذي تجري�ه (التوفل أو إيلتس : اللغة اإلنجليزية مثلأحد امتحانات في للحصول على درجات مرضية ومقبولة 

 ).جامعة سراييفو الدولية في اللغة اإلنجليزية

يحت��اج الطال��ب لتق��ديم األوراق ) نبالنس��بة للط��الب األجان��ب غي��ر البوس��نويي(ر بجامع��ة س��راييفو الدولي��ة للتق��ديم عل��ى برن��امج الماس��ت
 :التالية

م�ع نس�خة م�ن ال�وثيقتين مترجم�ة إل�ى اللغ�ة  إض�افة لكش�ف درج�ات س�نة التخ�رج) المتري�ز/البك�الوريوس( يس�انسـ أصل شهادة الل 1
 .اإلنجليزية

 .ـ نسخة من جواز السفر 2

 .ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 3

إفادة خلو السجل العدلي من الجرائم وعدم المتابعة القضائية مستخرجة من الجهات المختص�ة ( السجل العدلي أو خلو تبريز شهادةـ  4
 .تكون مترجمة لالنجليزية أو البوسنوية..) محاكم أو شرطة: في بلد الطالب

 .أشهر6ـ شهادة صحة ال يزيد تاريخ صدورها عن  5

 :موجودة على الرابط التالي ـ استمارة تقديم لجامعة سراييفو الدولية 6
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 .الجواز ةصور بمقاس )4( ـ أربع صور شخصية 7

 )اختياري( إن كانت لديه ـ شهادة التوفل أو إيلتس في اإلنجليزية 8

 :برنامج الدكتوراه /ثانيا

البك��الوريوس وك��ذلك ش��هادة  /يس��انسيش��ترط الحص��ول عل��ى ش��هادة الل IUS لدراس��ة مرحل��ة ال��دكتوراه بجامع��ة س��راييفو الدولي��ة
إض�افة للحص�ول عل�ى درج�ات مرض�ية ومقبول�ة ف�ي  التقدم إليه؛ المطلوب صالماستر في تخصص مشابه وقريب للتخص/ الماجستير 

أو النجاح ف�ي االمتح�ان ال�ذي تجري�ه جامع�ة س�راييفو الدولي�ة ف�ي اللغ�ة (التوفل أو إيلتس : مثلالعالمية أحد امتحانات اللغة اإلنجليزية 
 ).اإلنجليزية

يحت��اج الطال��ب لتق��ديم األوراق ) ي��ر البوس��نويينبالنس��بة للط��الب األجان��ب غ(للتق��ديم عل��ى برن��امج ال��دكتوراه بجامع��ة س��راييفو الدولي��ة 
 :التالية

 .الماستر؛ إضافة إلى كشف الدرجات مع نسخ من الوثيقتين مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية/ ـ أصل شهادة الماجستير  1

 .إضافة لكشف الدرجات) المتريز/البكالوريوس( يسانسـ نسخة من شهادة الل 2

 .ـ نسخة من جواز السفر 3

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةـ  4
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إفادة خلو السجل العدلي من الجرائم وعدم المتابعة القضائية مستخرجة من الجهات المختص�ة ( أو خلو السجل العدلي تبريز شهادةـ  5
 .تكون مترجمة لالنجليزية أو البوسنوية..) محاكم أو شرطة: في بلد الطالب

 .أشهر6ـ شهادة صحة ال يزيد تاريخ صدورها عن  6

 بال�ذات الجامع�ةه�ذه  الختيار دراسة التخص�ص المطل�وب وس�بب اختي�ار  هورقة يشرح فيها الطالب دوافع(المحفز / ـ رسالة الدافع  7
 ) سراييفو الدولية جامعةفي  المقبل ويعطي فكرة عن مشروعه الدراسي

 تزكية من أحد أساتذته السابقين يبرز فيها أهليته وأحقيته في الحصول على قبول لمتابعة دراس�تهرسالة ( ـ رسالة توصية أكاديمية  8
 ) العليا

 :ولية معبأة مسحوبة من هذا الرابطـ استمارة تقديم لجامعة سراييفو الد 9
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 .الجوازة صور  بمقاس )4( ـ أربع صور شخصية 10

 )اختياري( إن كانت لديه ـ شهادة التوفل أو إيلتس في اإلنجليزية 11

 :مالحظات هامة

: مث�ل). ك�ون مختوم�ة وموقع�ةمت�رجم محل�ف م�ثال وت(ـ كل الوث�ائق الت�ي تطل�ب ترجمته�ا يش�ترط أن ت�تم ترجمته�ا عن�د جه�ة معت�دة  1
؛ الكش�وف؛ ش�هادة التبري�ز، وي�تم إرس�ال المل�ف المطل�وب إل�ى قس�م ش�ؤون الط�الب بجامع�ة س�راييفو الدولي�ة عل�ى العن�وان اتالشهاد
 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

 .قبل نهاية الفترة المحددة لتقديم الملفات حسب اإلعالن الخاص بذلك على موقع الجامعة

أو الماس�تر يج�ب أن يق�دموا طلب�ا لمعادل�ة ش�هاداتهم ف�ي  يس�انسالل(ـ بالنسبة لمن حصلوا على شهاداتهم خارج البوسنة والهرس�ك  2
 .داتهم من طرف البوسنة والهرسك يمكنهم البدء في دراستهم مباشرة في الجامعةعتراف بشهااإلبعد والبوسنة والهرسك 

دراستهم بالجامعة قبل أن يتجاوزوا امتحان اللغة اإلنجليزية بالجامعة إن ل�م تك�ن ل�ديهم ش�هادة معت�رف به�ا  اال يمكن للطالب أن يبدؤو
 .التوفل أو إيلتس: في اللغة اإلنجليزية مثل

م�ن  نَ وْ س�تثنَ يُ ف�إنهم م�ن تلق�وا تعل�يمهم الس�ابق باللغ�ة اإلنجليزي�ة  لكوك�ذ ؛والط�الب الزائ�رون ؛االنجليزية للذين لغتهم األم هيبالنسبة 
 .جراء امتحان اللغة اإلنجليزية الذي تنظمه الجامعة للطالب الجددإ

أخف�ق ف�ي التج�اوز والحص�ول عل�ى النتيج�ة الكافي�ة المذكورة باألعلى يجب عليهم الخضوع المتحان اللغة االنجليزية وم�ن  فئاتالغير 
 .سة اللغة اإلنجليزية في مركز تعليم اللغة اإلنجليزية التابع للجامعةالبدء الدراسة سيطلب منه در

 ما هي الخطوات التالية؟.. تم قبول طلبك للدراسة في جامعة سراييفو الدوليةفي حال 

 1الخطوة 

 .لمكتب القانوني بالجامعةعقد الدراسة في ا/ توقيع اتفاقية 

 .تذكر أن هذه اإلتفاقية تخضع للتجديد كل فصل دراسي؛ وبعد توقيع عقد الدراسة تعتبر رسميا طالب في جامعة سراييفو الدولية
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 2الخطوة 

المش�رف األك�اديمي الخ�اص بالدراس�ات / م�ع المرش�د بعد تجاوز امتحان اللغة االنجليزية يمكنك البدء في تسجيل المق�ررات الدراس�ية 
 ).تعرف على مشرفك عن طريق مكتب شؤون الطالب(العليا في كليتك 

في ح�ال ل�م توف�ق ف�ي تج�اوز امتح�ان اللغ�ة االنجليزي�ة عن�د دخول�ك الجامع�ة تواص�ل م�ع إدارة مرك�ز تعل�يم اللغ�ة اإلنجليزي�ة بالجامع�ة 
 .للتعرف على قسمك في اللغة

 3الخطوة 

اآلن البدء في التعرف على ظ�روف الدراس�ة والمق�ررات الدراس�ية ع�ن طري�ق موق�ع الجامع�ة إض�افة للتواص�ل م�ع المرش�د يمكنك من 
 .األكاديمي الخاص بقسمك في الكلية

في المعت�اد تتك�ون م�ن ع�ام دراس�ي كام�ل عب�ارة ع�ن فص�لين دراس�يين  ر أن الدراسات العليا المؤدية للحصول على شهادة الماسترتذكَّ 
وأن الدراس��ة المؤدي��ة لش��هادة ال��دكتوراه تتك��ون م��ن ث��الث س��نوات أو س��ت فص��ول ) نقط��ة عل��ى ج��دول التنق��يط األك��اديمي 60يد برص��(

 ).نقطة على جدول التنقيط األكاديمي 120(دراسية 

 كل أمنيات التوفيق للجميع

 /https://apply.ius.edu.ba: للتقديم لبرامج الدراسات العليا يرجى اتباع الرابط التالي
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