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  .يلتزم كتابيا كل طالب تأهل للقبول يف مسلكني اثنني باختيار ماجستري واحد حبثي أو مهين �

  .املطلوبة من الطلبة املؤهلني للقبول فقطيتم اصدار قائمة الناجحني ائيا بعد التثبت من مدى تطابق املعطيات الواردة باإلستمارة مع وثائق امللف  �

  .باملعهد حىت يتمكن الطلبة من التثبت و اكتشاف األخطاء يف صورة وجودها يقع تعليق نتائج التقييم حسب كل معيار و مقياس �
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