
 

 ــالنـــــإعـ
  2019-2020 لدراسي اللعام  يعلن المعهد العالي إلدارة األعمال عن مواعيد التسجيل في برنامج الدورات التحضيرية تمهيداً لمسابقة القبول في المعهد     

العربياة  عادلهاا مان الشاهاداتما ي وأ التجارية الثانوية و والثانوية الشرعية لحملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي (ةعشر )الدفعة السابعة    

 .(2019-2018-2017-2016) الدراسيةو لألعوام من المجموع العام , على األقل % 50ن يكون حاصال على على أ ،أو األجنبية أصولً 

 

 برنامج الدورات التحضيرية: -أولً 

لقبول، امسابقة  عهد عبربالم االلتحاق لتمكينهم منمعلومات ذات الصلة بالمقررات العلمية تمهيداً بالإلى تزويد الطالب  تهدفية ت تحضيرايقيم المعهد دور

 :ةبرنامج كل دورة المقررات اآلتي يتضمنو 

 اسم المقرر

 أساسيات في الرياضيات

 لغة األعمال باللغة اإلنكليزية

 أساسيات في المعلوماتية

 ثقافة إدارية واقتصادية

 ً  :التحضيرية اتدورال - ثانيا

 23/7/2019 الثالثاءاعتبارا من األولى التحضيرية  ةالدور تبدأو ،14/7/2019 األحداعتباراً من على الدورات التحضيرية تقدم طلبات التسجيل 

  التي يختارها كلياً أو جزئياً كما هو مبين في الجدول أعاله اتمقررباليمكن للمتقدم المشاركة. 

 رفقاً معهت ضمن المدة المحددة أعاله ماالدورهذه التقدم بطلب شخصي للتسجيل في إحدى الدورة  برنامجيرغب إتباع  على من:طلب المشاركة  

 :  "األوراق الثبوتية اآلتية"

والً جنبيةة أصةأو األ ادات العربيةةأو مةا يعادلهةا مةن الشةه التجاريةةالثانوية عن الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي و مصدقة صورة .1

 2018/2019ي عن البطاقة االمتحانية لطالب الثالث الثانوي للعام الدراس ةصورأو  ،(2019-2018-2017-2016) لألعوام الدراسية التالية:

 عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر لغير السوريين. صورة .2

 ./2صورة شخصية ملونة حديثة عدد / .3

 ً  مسابقة القبول:  - ثالثا

المذكورة الثبوتية  اقاألور امرفقاً معهظهراً (  12.30صباحاً وحتى  9.00من ) الساعة  14/7/2019 األحد يوم اعتباراً منفي المعهد تقدم طلبات التسجيل 

  3، 1،2أعاله في البنود 

 سم التقدم المتحان مسابقة القبول.رباإلضافة إلى 

  امتحان مسابقة القبولموعد  

ً في الساعة  13/10/2019 األحد يوم القبولقة امتحان مسابيجري  متحان في المقةررات في مبنى المعهد العالي إلدارة األعمال، و يكون اال العاشرة صباحا

ً األربعة   .فور انتهاء االمتحاناتنتائج االمتحان وأسماء الناجحين وتصدر  مؤتمتا

 .رسم التسجيل في المعهد بعد صدور نتائج مسابقة القبوليسدد 

 .على الطالب قد تكون نتائجها عكسيةوالحظة: أي دورات تنظم خارج المعهد ليس للمعهد عالقة بها م

 
 األعمال  المعهد العالي إلدارة في 2.00-9.00.خالل أوقات الدوام الرسمي -دائرة التسجيل – لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مديرية شؤون الطالب
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