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 )هاروتكدلا ،ريتسجاملا ،سويرولاكبلا( لوبقل ةبولطملا قئاثولا

  سويرولاكبلا لوبقل 

   رفسلا زاوج نم ةروص •

 )تدجو نٕا( ةقباسلا ةيناطيربلا تاريشٔاتلا نم ةروص •

 تاجردلا فشكو ةماعلا ةيوناثلا ةداهش •

 )تدجو نٕا( تاجردلا فشكو مولبدلا ةداهش •

 Personal Statement ةساردلا نم ضرغلا •

    نيتيميداكٔا نيتيصوت •

 )تدجو نٕا( UKVI Academic ستليالا ةداهش •

  )دجو نٕا( يلام نامض •

  )هالعٔا ركذ امل ةفاضٕا( ريتسجاملا لوبقل

  تاجردلا فشكو سويرولاكبلا ةداهش •

  CV ةيتاذ ةريس •

 )هالعٔا ركذ ام عيمجل ةفاضٕا( هاروتكدلا لوبقل

 تاجردلا فشكو ريتسجاملا ةداهش •

 )ًادج ماه( ثحب ةطخ •
 

 :ةيمٔهالل ةيلاتلا تاظحالملا ةءارق لمٔان

 جمانرب ،اهب قاحتلالا بوغرملا تاعماجلا ،ةساردلا ةيادب خيرات ،صصختلا( :نمضتي ةيزيلجنٕالا ؤا ةيبرعلا ةغللاب ليميٕا ةباتك .1

 .)ةيجاودزالا يدافتل اهيلع ميدقتلا قبس يتلا تاعماجلا ،ةيدوعسلا يف ناونعلا ،بولطملا ةغللا

 .(PDF) ةغيص ىلع دحٔاو ليميٕا يف قئاثولا قافرٕا .2

 .مهنم تايصوتلا بلط متيل مهتاليميٕاو نيفرشم مساب انديوزت لمٔان ،ةيميداكٔا تايصوت رفوت مدع ةلاح يف .3
 .ميلعتلا ةرازو لبق نم اهب ىصوملا تاعماجلاب تابلاطلاو بالطلا ليجست متيس .4
 ةعباتمو ةئبعتو نيفرشملا ةلسارمو ةغللا دهاعمو تاعماجلا عم قيسنتلا لباقم )هلداعي ام ؤا يدوعس لاير ١٠٠٠( بتكملا باعتا .5

 ةريسلاو يصخشلا فيرعتلا ريوطتو تالصاوملاو نكسلاو ةريشٔاتلاو ليجستلاو لوبقلاب ةقلعتملا تاراشتسالا ميدقتو لوبقلا تابلط

  .ةيزيلجنٕالا ةغلل اهتمجرتو ةيتاذلا

 .ةعماجلا ةقفاوم ىلع لوصحلل انعسوب ام لك لمعنسو ةعماجلا هكلمت لوبقلا رارق .6
 :ةلاوحلا دنسب انديوزتو هاندٔا يكنبلا باسحلل موسرلا ليوحت لمٔان بتكملا تامدخ يف ةبغرلا ةلاح يف .7

 

كنبلا يحجارلا فرصم   

ديفتسملا مسٔا ناوضر حلاص ركسع رهاط   

باسحلا مقر  260608010026420 
IBANي SA4480000260608010026420 

 

 .مهافت ةركذم عيقوتل لصاوتلا نيبغارلل ،هاروتكدلا تابلاطو بالطل يميدأكالا معدلا ةمدخ بتكملا رفوي .8

 .)7772200624 (0) 44+ :باستاو( مير ةذاتسالا فارشٔاب تاديسلاب صاخ مسق .9


