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ملاذا يتم اختيار برنامج متهيدي املاجستري ؟

   عند االنتهاء بنجاح من سنة متهيدي املاجستري سوف تنتقل إىل درجة 
       املاجستري الكاملة.   

   سيتم تعليمك من قبل األكادمييني بجامعة برمنغهام ، وبعضهم خرباء 
       عامليني يف مجاالت تخصصاتهم.   

  مقر التدريس هو الحرم الجامعي التاريخي واملتميز للجامعة.   
   سوف تقوم بدراسة وحدات دراسية جامعية يف مواد محددة لتعطيك 

       قاعدة املعرفة للنجاح يف برنامج املاجستري الذي اخرتته.

   سوف تحصل عىل دعم مخصص للغة اإلنجليزية ووحدات أكادميية 
       ومهارات دراسة مصممة خصيصا لهذا الغرض.

التقدم:

عند االنتهاء بنجاح من برنامج متهيدي املاجستري املناسب، سوف يضمن 

لك ذلك التقدم إىل دراسة درجة املاجستري التي قمت باختيارها. 

تجربة متهيدي املاجستري: 

سوف يتم تدريسك باللغة االنجليزية وسوف تختلط مع الطالب من 

جميع أنحاء العامل. و سوف تقوم باستمرار  بتحسني مهاراتك األكادميية 

واللغوية والثقافية ويف نهاية الربنامج ستكون يف استعداد تام لربنامج 

املاجستري الخاص بك بجامعة برمنغهام.  

وسيخصص ثلث السنة التمهيدية للامجستري لتطوير مهارات اللغة 

اإلنجليزية واملهارات األكادميية، التي سوف تعدك و تؤهلك بالثقة 

املطلوبة لقراءاتك األكادميية.

وسيتكون الجزء املتبقي من سنة متهيدي املاجستري من وحدات للمواد 

املحددة التي سوف تقوم بدراستها مع الطلبة الجامعيني لضامن حصولك 

عىل قاعدة املعرفة املطلوبة للتقدم والنجاح يف برنامج املاجستري. 

الرسوم:

تكلفة سنة متهيدي ماجستري ) السنة األوىل( للعام 2014–2015 : 

12,565£1جنيه إسرتليني. 

يتم تحديد رسوم برنامج املاجستري )السنة الثانية( وفقا للمعدل القيايس 

ملواد الدراسات العليا )راجع الربامج الفردية(.

رشوط القبول:

سيناسبك برنامج متهيدي املاجستري ملدة سنتني يف حالة عدم استيفائك 

ملتطلبات الدخول لدورات املاجستري ملدة سنة واحدة يف مجال املوسيقى 

و العلوم البيولوجية واالقتصاد.

ليكون مؤهال، يجب أن يكون من الدرجة األوىل / دبلوم معرتف بها، يف 

مجال موضوع ذات الصلة، مع GPA التايل:

* العالمات خاضعة للتغري 
 

لربامج االقتصاد، إذا كان لديك الدرجة األوىل املعرتف بها يف مواد ال 

عالقة لها، ولكن مع بعض املحتويات الرياضية يتوجب النظر فيها.  

ملعرفة الجديد بخصوص التسجيل ورشوط القبول للامجستري املحددة لبلدك، 

www.birmingham.ac.uk/pre-masters/entry :قم بزيارة

صممت هذه الدرجة للمتعلمني من مختلف أنحاء العامل والطموحني الحائزين عىل سجل أكادميي متميز، وقد صممت 
برامج متهيدي املاجستري الجديدة لدينا لسد الفجوة بني املؤهالت الحالية وبرنامج الدراسات العليا يف برمنغهام .

درجة املاجستري مع الدراسة املتكاملة

وتتوفر حاليا برامج متهيدي املاجستري يف :

   العلوم البيولوجية )مبا يف ذلك األحياء الدقيقة 
       والتكنولوجيا الحيوية (

  االقتصاد ) مبا يف ذلك املال ، والخدمات املرصفية و املالية(
  املوسيقى

ميكنك االطالع عىل قامئة الربنامج الكامل عىل موقعنا عىل االنرتنت :

www.birmingham.ac.uk/pre-masters/
programmes

تقديم الطلبات من خالل االنرتنت:

ميكنك تقديم طلبك عرب االنرتنت من خالل.

ملزيد من املعلومات ميكنك الدخول عىل:

www.birmingham.ac.uk/pre-masters/apply

املعدل البلد
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لالتصال بنا :

الربيد االلكرتوين:  

  foundation-academy@contacts.bham.ac.uk
هاتف:  9292 414 121 )0( 44 +


