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  األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية 

    كلية الدراسات العليا

 

 برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في "إدارة األعمال اإللكترونية" 

 
الرسوم الجامعية    
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 نوع الرسم

للسوريينالمبلغ   

ومن في حكمهم 

 )ل.س(

 

 فقط
المبلغ من الطالب 

 العرب واألجانب )$(
 مالحظات فقط

 

 خدمات جامعية

 

 

800,000 
 ثمانمائة ألف

 ليرة سورية
4500 

أربعة آالف 

وخمسمائة دوالر 

 أمريكي

 يستوفى عن كامل البرنامج

 امتحان لغة انكليزية

 
5000 

خمسة آالف ليرة 

 سورية
50 

خمسون دوالر 

 أمريكي
 سواء قبل الطالب أم لم يقبل

 تسجيل

 
10,000 

عشرة آالف ليرة 

 سورية
 مئة دوالر أمريكي 100

يستوفى عند التسجيل للمرة 

 األولى

 15000 سنوي
خمسة عشر ألف 

 ليرة سورية
 سنويا   مئة دوالر أمريكي 100

 5000 الشهادة
خمسة آالف ليرة 

 سورية
 مئة دوالر أمريكي 100

الرسم في حال يعاد استيفاء 

حصول الطالب على نسخة 

 بديلة في حال فقدانها
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 كشف العالمات

 
5000 

خمسة آالف ليرة 

 سورية
50 

خمسون دوالر 

 أمريكي
 

 امتحان تكميلي

 
10,000 

عشرة آالف ليرة 

 سورية
50 

خمسون دوالر 

 أمريكي
 عن كل مقرر

إعادة تسجيل 

 المنقطع
15000 

 خمسة عشر ألف

 ليرة سورية
دوالر أمريكيمئة  100   

 1500 تقديم طلب اعتراض
 ألف وخمسمائة

 ليرة سورية
25 

خمسة وعشرون 

 دوالر أمريكي
 

بطاقة طالب بدل عن 

 ضائع
2500 

 ألفان وخمسمائة

 ليرة سورية
25 

خمسة وعشرون 

 دوالر أمريكي
 

خدمات مركز 

 المعلومات
15000 

 خمسة عشر ألف

 ليرة سورية
المشتركين فقطللطالب  مئة دوالر أمريكي 100  
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