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 الطّلب من خارج جامعة القّديس يوسف في بيروت 
والطّلب األجانب

االمتحان الخطّي ودراسة المشروع:
• موعد االمتحان الخطّّي للفصل األّول:  ٦ حزيران ٢٠٢٢.	

• موعد االمتحان الخطّّي للفصل الثاين: ٩ كانون الثاين ٢٠٢٣.	

)يُزوَّد الطالب بتفاصيل االمتحان عند تقديم ملّفه(.

موعد اإلجابة على الطلبات:
• للفصل األّول: ١٥ حزيران ٢٠٢٢.	

• للفصل الثاين: ١٦كانون الثاين ٢٠٢٣.	

• يف حال قبول التسجيل، يُبلَّغ الطالب موعد مناقشة مرشوعه يف أثناء شهر متوز ٢٠٢٢ )للفصل 	

األّول(، وشهر كانون الثاين ٢٠٢٣ )للفصل الثاين(.

يبدأ الفصل األّول في أيلول ٢٠٢٢ 
ويبدأ الفصل الثاني في شباط ٢٠٢٣

المستندات المطلوبة:
• صور مصّدقة عن الشهادات اآلتية: البكالوريا القسم الثاين أو ما يعادلها، واإلجازة، واملاسرت )يجب 	

أالّ تقّل العالمة عىل رسالة املاسرت عن ٢٠/١٦(.

• يقّدم الطالب مرشوًعا بحثيًّا مخترًصا ال يتجاوز خمس صفحات )تسعة آالف كلمة(، يُبيِّ فيه 	

اإلشكاليّة التي ينوي معالجتها.

• صورة عن الهويّة.	

• صورة شمسيّة.	

آخر مهلة لتقديم الطلبات:
ͳ  .للفصل األّول:  ١ حزيران ٢٠٢٢

ͳ .للفصل الثاين: ١ كانون األّول ٢٠٢٢



المستندات المطلوبة:
• شهادة املاسرت )يجب أالّ تقّل العالمة عىل رسالة املاسرت عن ٢٠/١4(.	

• يقّدم الطالب مرشوًعا بحثيًّا مخترًصا ال يتجاوز خمس صفحات )تسعة آالف كلمة(، يُبيِّ فيه 	

اإلشكاليّة التي ينوي معالجتها.

آخر مهلة لتقديم الطلبات:
• للفصل األّول:  ١ حزيران ٢٠٢٢. 	

• للفصل الثاين: ١ كانون األّول ٢٠٢٢.	

موعد اإلجابة على الطلبات:
• للفصل األّول: ١٦ حزيران ٢٠٢٢.	

• للفصل الثاين: ١٥ كانون الثاين ٢٠٢٣.	

• يف حال قبول التسجيل، يُبلَّغ الطالب موعد مناقشة مرشوعه يف أثناء شهر متوز ٢٠٢٢ )للفصل 	

األّول(، وشهر كانون الثاين ٢٠٢٣ )للفصل الثاين(.

• 	

يبدأ الفصل األّول في أيلول ٢٠٢٢
ويبدأ الفصل الثاني في شباط ٢٠٢٣

طّلب جامعة القّديس يوسف في بيروت



معهد اآلداب الشرقيّة
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ميكــن مراســلة أمانــة رّس معهــد اآلداب الرشقيّــة عــىل العنــوان اإللكرتويّن 
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