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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

                                                                       

 النػػػػإع
 

 

الراغبني و  (3102)  ةاحلاصلني على الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألديب لدور  ىل الطالب السورينيإ
استناداً إىل  3102/3102للعام الدراسي  اجلامعية األوىلرحلة لملالتبادل الثقايف  مبقاعداخلاصة بالتقدم إىل ادلفاضلة 

 مع  ادلوقع والعلميالثقايف التعاون فتفا  الالتنفيذي مج ناالب 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ولىللمرحلة الجامعية األ/ مقاعد 5/ تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم
 سة في جامعة اإلمارات العربية المتحدةللدرا

 
 :األحكام العامة :أولً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل ىذه ادلفاضلة أن يكون ادلتقدم  -
أو ما  (3102) ةلدور نوية العامة السورية بفرعيها العلمي واألديب الشهادة الثاوثيقة على  أن يكون حاصالً  -

 .يعادذلا
 جامعة اإلمارات العربية ادلتحدةكليات احلد األدىن للقبول يف  عن  ادلتقدم م جملموع درجاتادلعدل العاأاّل يقل  -

 التالية: 
كلية العلوم اإلنسانية   ،كلية الهندسة  ،كلية األغذية والزراعة  ،كلية اإلدارة والقتصاد  ،كلية التربية  ،كلية العلوم

د األدىن للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية باحلقائمة باإلعالن )مرفق  كلية القانون  ،واإلجتماعية
 ادلتحدة(.

 سنة من فتاريخ صدور اإلعالن. 33أال يتجاوز عمر ادلرشح  -
أن فتكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد ادلطبقة يف اجلامعات احلكومية  -

 السورية.
 ل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها ىذا العام.مفاضلة التبادال حيق دلن حصل على قبول يف  -
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 التبادل الثقايف ذلذا العام التقدم ذلذا اإلعالن. اعالناتال حيق دلن جنح يف   -
بعد طي  الثانويةيف الشهادة  المعدل المئويالتبادل الثقايف على أساس  مقاعدر  مفاضلة القبول على تُ  -

لشهادات غري السورية وفق القرار اخلاص الحتساب معدالت القبول يف ادلرحلة وحتتسب ا، مادة الًتبية الدينية
  .اجلامعية األوىل يف اجلامعات السورية

 ال فتقبل الطلبات الشرطية. -
 .دولة اإلمارات العربية ادلتحدة القبول النهائي للطالب مرفتبط مبوافقة اجلهة ادلعنية يف -
 أو غري موقع من قبل الطالب.يُلغى كل طلب فترشيح حيتوي على حك أو شطب  -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون يعتب الطالب ادلقبولون وفق افتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -

 ن.و باحلقو  اليت يتمتع هبا ادلوفد
 اتاهلتزامات  يًتفتب عليو أية افتُعتب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال -

  .الدولة
لشروط ادلطلوبة لتعادل الشهادات )ديكن احلصول عليها من لبعد انتهاء دراستهم  نخيضع الطالب اخلرجيو  -

 (www.mohe.gov.syموقع وزارة التعليم العايل/ مديرية فتعادل الشهادات 
 

 :عالنآلية التقدم لإل :ثانياً 
التبادل الثقايف  قاعدمبم الطالب أو وكيلو القانوين )مبوجب وكالة رمسية( بطلب لالشًتاك يف ادلفاضلة اخلاصة يتقد -

نهاية ولغاية  11/9/1102في األربعاء  اعتبارًا من يوميف وزارة التعليم العايل  العالقات الثقافيةإىل مديرية 
قبل أي طلبات غري بالوثائق ادلطلوبة وال فتُ  رفقم 19/9/1021الواقع في  الخميسيوم الدوام الرسمي من 

 .مستوفية للوثائق ادلطلوبة كاملةً 
يف جامعة ادلتوفرة  للدراسة يف إحد  الكليات واحدة رغبةيدون الطالب يف استمارة الًتشيح لإلعالن  -

كليات  ادلتوفرة يف البامج الدراسيةبقائمة باإلعالن )مرفق  الكائنة في مدينة العين اإلمارات العربية ادلتحدة
 جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة(.

 .أبو ظيبالسورية يف اجلمهورية العربية ديكن ألبناء اجلالية التقدم بطلباهتم إىل سفارة  -
 
 

http://www.mohe.gov.sy/
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  :وراؽ المطلوبةاأل :ثالثاً 
 .مصدقة أصوالً من وزارة اخلارجية وادلغًتبني صورة طبق األصل عن وثيقة الشهادة الثانوية -0

 .مصد  أصوالً من وزارة اخلارجية وادلغًتبني لوالدةا بيان -3

 صورة عن جواز السفر غري منتهي الصالحية. -2
بالنسبة للمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة من أبناء الجالية )الفيزا( اإلقامة فتأشرية صورة عن  -2

 .ارية ادلفعولسعلى أن فتكون  السورية
 .(5عدد )ملونة حديثة صور شخصية  -5
 .)مرفق باإلعالن( وزارة التعليم العايلادلوقع االلكًتوين ل، ديكن احلصول عليها من د بالتفرغ للدراسةفتعه -6
، ديكن احلصول عليها من ادلوقع مارات العربية ادلتحدةفتعهد بااللتزام باللوائح واألعراف ادلرعية يف جامعة اإل -7

 التعليم العايل )مرفق باإلعالن(.وزارة االلكًتوين ل
وذلك بعد مديرية العالقات الثقافية  -استمارة فترشيح لإلعالن ديكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل -8

 الوثائق ادلذكورة أعاله. كافةاستكمال 
 

 :تنفيذ المفاضلةإجراءات  :رابعاً 
 :ها االلكًتوينععلى موق معدالهتم ادلئويةالوزارة أمساء مجيع الطالب الذين فتقدموا بطلباهتم وفق فتسلسل  فتعلن -

mohe.gov.sy.www. 
 فتقوم الوزارة باستبعاد مجيع الطلبات اليت مل حتقق الشروط ادلطلوبة. -
الثانوية بعد طي مادة الًتبية يف الشهادة  المعدل المئويادلرشحني حسب  وادلفاضلة بنيفتتم معاجلة الطلبات  -

 تسلسل التايل:وفق األفضلية لل التفاضليتم  ادلعدالتويف حال فتساوي  الدينية
 :عالمات ادلواد وفق التسلسل التايل 

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

 ها االلكًتوين:على موقع ةيف ادلفاضل الناجحنيواالحتياط  األصالءادلرشحني فتعلن الوزارة أمساء  -

www.mohe.gov.sy  
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 بإرسال القبوالت ويعود لو حتديد أمساء ادلقبولني من بني ادلرشحني. اإلمارايتيقوم اجلانب  -
 .اإلمارايتمن اجلانب  د القبوالتفتقوم الوزارة بإعالم الطالب ادلقبولني بعد ورو  -

 
 شروط القبول لدى الجانب اإلماراتي: :خامساً 
لقبول النهائي يف كلية الًتبية اجتياز الطالبة ادلقابلة الشخصية وحتقيق النجاح يف ادلواد ادلؤىلة للقبول يتطلب ا .0

 هبا.
يوقع ويل أمر الطالبة اليت فترغب يف االلتحا  بكلية اذلندسة إقراراً بعدم ادلمانعة يف قيام الطالبة بأداء التدريبات  .3

 ها داخل أو خارج اجلامعة.ادليدانية والزيارات العلمية ادلطلوبة من
 حتدد كليات اجلامعة األخر  الشروط الالزمة لاللتحا  بالتخصصات ادلتاحة هبا. .2
يف اجلامعة حبضور امتحانات قياس القدرات ادلعدة ذلذا الغرض، وفتُؤخذ نتيجة  المقبولينيُلزم مجيع الطلبة  .2

، باإلضافة إىل استيفاء أي شروط أخر  يذلك يف االعتبار، ويشًتط استكماذلم دلتطلبات البنامج التأسيس
 حتددىا اجلامعة.

 .( طبقاً للمواصفات التي تضعها الجامعةiPadالدراسة باستخدام جهاز الكمبيوتر اللوحي ): مالحظة *
 

 التزامات الوزارة: :سادساً 
دولة اإلمارات العربية فتلتزم الوزارة مبتابعة الطالب ادلقبولني وفق برامج التبادل الثقايف مع اجلهات ادلعنية يف  -

 .ادلتحدة
 

 : واجبات الطالب الذي يتم قبوله: سابعاً 
 إلعالمها بتاريخ السفر.ه مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبل موعد سفر  -
 أن يتابع دراستو دون فتقصري أو هتاون حىت حيصل على الشهادة ادلطلوبة. -
 البلد ادلضيف.يف نظمة القوانني واألقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيًتم أيضاً أن حيافظ على مسعة بلده ويت -
م مقامو يف البعثة الرمسية للجمهورية أن جييب على مجيع ادلعلومات ادلطلوبة من قبل ادللحق الثقايف أو من يقو  -

 .الدولة ادلضيفةالعربية السورية يف 
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 :(اراتياإلم)التزامات الجانب  مقعدماهية ال :ثامناً 
 واألقساط اجلامعية.إعفاء من الرسوم  -
 اإلقامة يف السكن الداخلي للطلبة. -
 التغذية. -
 ادلواصالت الداخلية. -
 الكتب الدراسية. -
 فتصرف فتذاكر سفر أو خمصصات مالية لشاغلي ىذه ادلقاعد. ل  -

 

م رقأو االفتصال على ال 5ط مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايلادلعلومات ديكن  دلزيد من
 .3523و  3533و 3532ة الداخلي األرقام وطلبأ 3009867

 
 

 وزير التعليم العالي                        
  
 مالك محمد عليالدكتور                                                      

 
 
 
 
 

 المرفقات:
 إلمارات العربية المتحدة.كليات جامعة االحد األدنى للقبول في  بقائمة  -
  .جامعة اإلمارات العربية المتحدةكليات البرامج الدراسية في  قائمة ب -
 تعهد بالتفرغ للدراسة. -
 .تعهد باللتزام باللوائح واألعراؼ المرعية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة -
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 الحد األدنى للقبول في كليات جامعة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 كليةال
 الحد األدنى للقبول

 المالحظات
 نوع الثانوية المعدل العام بعد طي التربية الدينية

 علمي %02 العلوم

جهاز الدراسة باستخدام 
 (iPadاللوحي )الكمبيوتر 

طبقاً للمواصفات التي تضعها 
 الجامعة

 %02 التربية
أدبي  -علمي

 (للطالبات فقط)
 يأدب -علمي %05 اإلدارة والقتصاد
 علمي %02 األغذية والزراعة

 الهندسة
)على أل يقل معدل الطالب في   92%

%: 02كل مادة من المواد التالية عن 
 الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء(

 علمي

العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

  أدبي 02%

  أدبي -علمي %02 القانون
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