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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي

  

  النــــإع
  

الراغبني بالتقدم إىل املفاضلة و  )2014(  ةواألديب لدور أالعامة بفرعها العلمي السورية احلاصلني على الشهادة الثانوية  ىل الطالب السورينيإ
الثقايف التعاون تفاق الالتنفيذي مج نااستناداً إىل الرب  2014/2015راسي للعام الد اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبقاعداخلاصة 

  مع  املوقع والعلمي
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ولىللمرحلة الجامعية األمقاعد / 5/ تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
  )ثانيبدءًا من الفصل الدراسي ال( للدراسة في جامعة اإلمارات العربية المتحدة

  :األحكام العامة :أوالً 
 .من حاملي اجلنسية العربية السوريةإىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
 .سنة من تاريخ صدور اإلعالن 22أال يتجاوز عمر املرشح  -
 .)2014( ةلدور واألديب أنوية العامة السورية بفرعها العلمي الشهادة الثاوثيقة على  أن يكون حاصالً  -
 : التالية جامعة اإلمارات العربية املتحدةكليات احلد األدىن للقبول يف  عن  املتقدم ل العام جملموع درجاتاملعدأالّ يقل  -

  ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  ،كلية الهندسة  ،كلية األغذية والزراعة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،كلية التربية  ،كلية العلوم
 ).باحلد األدىن للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية املتحدةة قائمباإلعالن مرفق ( كلية القانون

 .أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية -
 .العاممفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا ال حيق ملن حصل على قبول يف  -
 .التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن اعالناتال حيق ملن جنح يف   -
 .ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه -
  .بية الدينيةبعد طي مادة الرت  الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس  مقاعدرى مفاضلة القبول على جتُ  -
 .ال تقبل الطلبات الشرطية -
 .دولة اإلمارات العربية املتحدة القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف -
 .يُلغى كل طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبل الطالب -
قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع  ن وفقيعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 .نو ا املوفد
  .الدولة اجتاه يرتتب عليه أية التزامات تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -
/ ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل(ت لشروط املطلوبة لتعادل الشهادالبعد انتهاء دراستهم  نخيضع الطالب اخلرجيو  -

 )www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
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  :عالنآلية التقدم لإل :ثانياً 
العالقات دل الثقايف إىل مديرية التبا قاعدمببطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة ) مبوجب وكالة رمسية(يتقدم الطالب أو وكيله القانوين  -

الواقع  الخميسولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم  52/9/1420الواقع في  الخميس اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم  الثقافية
 .قبل أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً بالوثائق املطلوبة وال تُ  مرفق 2/10/4201في 

 يف جامعة اإلمارات العربية املتحدةاملتوفرة  للدراسة يف إحدى الكليات واحدة رغبةستمارة الرتشيح لإلعالن يدون الطالب يف ا -
 ).جامعة اإلمارات العربية املتحدةكليات  الربامج الدراسية املتوفرة يفبقائمة باإلعالن مرفق ( الكائنة في مدينة العين

 

   :وراق المطلوبةاأل :ثالثاً 
 .مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني عن وثيقة الشهادة الثانوية صورة طبق األصل -1
 .مصدق أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني لوالدةا بيان -2
 .صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية -3
 .)5(عدد ملونة حديثة صور شخصية  -4
املوقع ، ميكن احلصول عليها من جامعة اإلمارات العربية املتحدةبااللتزام باللوائح واألعراف املرعية يف و  تعهد بالتفرغ للدراسة -5

 .)مرفق باإلعالن( وزارة التعليم العايلااللكرتوين ل
التعليم وزارة ، ميكن احلصول عليها من املوقع االلكرتوين لطلب التحاق بربامج البكالوريوس يف  جامعة اإلمارات العربية املتحدة -6

 ).مرفق باإلعالن(العايل 
الوثائق  كافةوذلك بعد استكمال مديرية العالقات الثقافية  -تمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايلاس -7

 .املذكورة أعاله
  

  :تنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاً 
م وفق تسلسل  تعلن - م املئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين تقدموا بطلبا  :ها االلكرتوينعلى موقع معدال

mohe.gov.sy.www. 
 .تقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط املطلوبة -
ويف حال  الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئوياملرشحني حسب  واملفاضلة بنيتتم معاجلة الطلبات  -

 :سلسل التايلوفق األفضلية للت التفاضليتم  املعدالتتساوي 
 عالمات املواد وفق التسلسل التايل: 

 اللغة االنكليزية -الكيمياء -الفيزياء - الرياضيات: (الفرع العلمي.( 
 االنكليزية اللغة -اللغة العربية: (الفرع األديب( 
  األفضلية لألصغر سناً (العمر.( 

   www.mohe.gov.sy:ها االلكرتوينعلى موقع يف املفاضلة الناجحنيواالحتياط  األصالءاملرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
 .بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني اإلمارايتيقوم اجلانب  -
 .اإلمارايتمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
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  :شروط القبول لدى الجانب اإلماراتي :خامساً 
ايتطلب الق .1  .بول النهائي يف كلية الرتبية اجتياز الطالبة املقابلة الشخصية وحتقيق النجاح يف املواد املؤهلة للقبول 
يارات يوقع ويل أمر الطالبة اليت ترغب يف االلتحاق بكلية اهلندسة إقرارًا بعدم املمانعة يف قيام الطالبة بأداء التدريبات امليدانية والز  .2

 .داخل أو خارج اجلامعة العلمية املطلوبة منها
ا .3  .حتدد كليات اجلامعة األخرى الشروط الالزمة لاللتحاق بالتخصصات املتاحة 
يف اجلامعة حبضور امتحانات قياس القدرات املعدة هلذا الغرض، وُتؤخذ نتيجة ذلك يف االعتبار،  المقبولينيُلزم مجيع الطلبة  .4

 .باإلضافة إىل استيفاء أي شروط أخرى حتددها اجلامعة ،ويشرتط استكماهلم ملتطلبات الربنامج التأسيسي
 .طبقاً للمواصفات التي تضعها الجامعة) iPad(الدراسة باستخدام جهاز الكمبيوتر اللوحي : مالحظة *

 
  : واجبات الطالب الذي يتم قبوله :سادساً 
 .مها بتاريخ السفرإلعاله مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
اون حىت حيصل على الشهادة املطلوبة -  .أن يتابع دراسته دون تقصري أو 
 .البلد املضيفيف نظمة القوانني واألأن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً  -
الدولة مه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف م مقاأن جييب على مجيع املعلومات املطلوبة من قبل امللحق الثقايف أو من يقو  -

 .املضيفة
 

  :)اإلماراتيالتزامات الجانب ( مقعدماهية ال :سابعاً 
  .واألقساط اجلامعيةإعفاء من الرسوم  -
 .اإلقامة يف السكن الداخلي للطلبة -
 .التغذية -
 .املواصالت الداخلية -
 .الكتب الدراسية -
 .ات مالية لشاغلي هذه املقاعدتصرف تذاكر سفر أو خمصص ال  -
 أو 33923875أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل طاملعلومات ميكن  ملزيد من

  .33923877 أو 33923876
  وزير التعليم العالي                              

   
  محمد عامر الماردينيالدكتور                                                        

  

  :المرفقات
 .كليات جامعة اإلمارات العربية المتحدةالحد األدنى للقبول في  بقائمة  -
   .جامعة اإلمارات العربية المتحدةكليات البرامج الدراسية في  قائمة ب -
 .مارات العربية المتحدةااللتزام باللوائح واألعراف المرعية في جامعة اإلو  تعهد بالتفرغ للدراسة -
  .طلب التحاق ببرامج البكالوريوس في  جامعة اإلمارات العربية المتحدة -
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  الحد األدنى للقبول في كليات جامعة اإلمارات العربية المتحدة

  

  

  الكلية
  الحد األدنى للقبول

  المالحظات
  نوع الثانوية  المعدل العام بعد طي التربية الدينية

  الهندسة
ى أال يقل معدل الطالب في كل عل% (95

%: 80مادة من المواد التالية عن 
  )الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء

  علمي

الدراسة باستخدام جهاز الكمبيوتر 
طبقاً  )iPad(اللوحي 

  للمواصفات التي تضعها الجامعة

  أدبي - علمي  %90  اإلدارة واالقتصاد
  علمي  %85  األغذية والزراعة

  علمي  %85  العلوم
العلوم اإلنسانية 
  أدبي - علمي  %85  واإلجتماعية

للطالبات (أدبي  - علمي  %85  التربية
  )فقط

  أدبي - علمي  %85  القانون
  

  


