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الجمهورية العربية السورية 
وزارة التعليم العالي 

 ـالنـــــــــــــإع

الراغبني بالتقدم إىل املفاضلة و )2016 احلاصلني على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي أو األديب لدورة  (إىل الطالب السوريني
الثقايف التعاون تفاق الالتنفيذي نامج  استناداً إىل الرب2016/2017 للعام الدراسي اجلامعية األوىلرحلة ملالتبادل الثقايف لمبقاعد اخلاصة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة والعلمي املوقع مع 
/ مقاعد للمرحلة الجامعية األولى  5تعلن وزارة التعليم العالي عن تقديم /

للدراسة في جامعة اإلمارات العربية المتحدة تكون موزعة على الكليات المختلفة بمعدل (مقعد واحد فقط) في الكلية 
(بدءًا من الفصل الدراسي الثاني) 

األحكام العامة: : أوالً 
 من حاملي اجلنسية العربية السورية.إىل هذه املفاضلة أن يكون املتقدم  -
  سنة من تاريخ صدور اإلعالن.22أال يتجاوز عمر املرشح  -
 ).2016أن يكون حاصًال على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة ( -
 أالي يقا املعدل العام لموع درجات املتقدم عن احلد األدىن للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية املتحدة التالية:  -

كلية العلوم، كلية التربية، كلية اإلدارة واالقتصاد، كلية األغذية والزراعة، كلية الهندسة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
  (مرفق باإلعالن قائمة باحلد األدىن للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية املتحدة).كلية القانون

 أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعد املطبقة يف اجلامعات احلكومية السورية. -
 مفاضلة التبادل الثقايف يف األعوام السابقة التقدم إليها هذا العام.ال حيق ملن حصا على قبول يف  -
 ال حيق ملن جنح يف إعالنات التبادل الثقايف هلذا العام التقدم هلذا اإلعالن.  -
 ال حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
ال حيق للطالب املستنكفني عن إعالنات التبادل الثقايف السابقة التقدم هلذا اإلعالن إال يف حال كانوا قد تقدموا بطلب االستنكاف  -

 خالل يومني من صدور نتائج إعالن التبادل الثقايف السابق الذي جنحوا فيه.
حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف خالل يومني من تاريخ إعالن النتائج رمسياً  -

 وإال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينية.  يف الشهادة املعدل املئويُجترى مفاضلة القبول على مقاعد التبادل الثقايف على أساس  -
 ال تقبا الطلبات الشرطية. -
 كا من تقدم بأكثر من طلب ُيستبعد طلبه من املفاضلة ويُعترب ملغى حكماً . -
 لب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبا الطالب.يُلغى كا ط -
  دولة اإلمارات العربية املتحدة.القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف -
 يُلغى كا طلب ترشيح حيتوي على حك أو شطب أو غري موقع من قبا الطالب. -
ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع يال يُعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفد -

 ن.وبا املوفد
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  تُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف نفقة خاصة على حساب الطالب وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. -
لشروط املطلوبة لتعادل الشهادات (ميكن احلصول عليها من موقع وزارة التعليم العايل/ خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

 )www.mohe.gov.syمديرية تعادل الشهادات 
 

 :عالن آلية التقدم لإل:ثانياً 
يتقدم الطالب أو وكيله القانوين (مبوجب وكالة رمسية) بطلب لالشرتاك يف املفاضلة اخلاصة مبقاعد التبادل الثقايف إىل مديرية العالقات  -

 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 5/9/2016الواقع في  االثنين اعتبارًا من يومالثقافية يف وزارة التعليم خالل أيام الدوام الرمسي 
  بالوثائق املطلوبة وال تُقبا أي طلبات غري مستوفية للوثائق املطلوبة كاملةً .اً  مرفق9/2016 /19الواقع فياألحد 

الكائنة في مدينة يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة  كحٍد أقصى للدراسة أربع رغباتيدون الطالب يف استمارة الرتشيح لإلعالن  -
 حبيث تكون هذه الرغبات موزعة على كليات اجلامعة املختلفة مبعدل رغبة واحدة يف كا كلية (مرفق باإلعالن قائمة بالربامج ،العين

 .الدراسية املتوفرة يف كليات جامعة اإلمارات العربية املتحدة)
 

ثالثاً : األوراق المطلوبة:  
 صورة طبق األصا عن وثيقة الشهادة الثانوية مصدقة أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني. -1
 بيان الوالدة (وليس إخراج قيد) يكون صادراً من الشؤون املدنية ومصدق أصوًال من وزارة اخلارجية واملغرتبني. -2
 صورة عن جواز السفر ساري املفعول ملدة ال تقا عن ستة أشهر من تاريخ صدور اإلعالن. -3
 صورة عن اهلوية الشخصية. -4
 .)5صور شخصية حديثة ملونة عدد ( -5
 الوثائق كافةوذلك بعد استكمال استمارة ترشيح لإلعالن ميكن احلصول عليها من وزارة التعليم العايل- مديرية العالقات الثقافية  -6

 املذكورة أعاله.
 مصنف شفاف. -7

 

 :تنفيذ المفاضلة إجراءات رابعاً :
 :ها االلكرتوين على موقعمعدالتم املئوية الوزارة أمساء ييع الطالب الذين تقدموا بطلباتم وفق تسلسا تعلن -

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

  وفق األفضلية للتسلسا التايل:التفاضا يتم املعدالت
 :عالمات املواد وفق التسلسا التايل 

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

  www.mohe.gov.sy ها االلكرتوين: على موقعيف املفاضلة الناجحنياألصالء واالحتياط املرشحني تعلن الوزارة أمساء  -
 بإرسال القبوالت ويعود له حتديد أمساء املقبولني من بني املرشحني.اإلمارايت يقوم اجلانب  -

http://www.mohe.gov.sy/
http://www.mohe.gov.sy/
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اإلمارايت وتنشرها على املوقع االلكرتوين للوزارة:  من اجلانب د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو -
www.mohe.gov.sy 

 

شروط القبول لدى الجانب اإلماراتي:  خامساً :
 يتطلب القبول النهائي يف كلية الرتبية اجتياز الطالبة املقابلة الشخصية وحتقيق النجا  يف املواد املؤهلة للقبول با. .1
يوقع ويل أمر الطالبة اليت ترغب يف االلتحاق بكلية اهلندسة إقراراً بعدم املمانعة يف قيام الطالبة بأداء التدريبات امليدانية والزيارات  .2

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

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

 

 :  واجبات الطالب الذي يتم قبولهسادساً :
 مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل قبا موعد سفره إلعالمها بتاريخ السفر. -
 أن يتابع دراسته دون تقصري أو تاون حىت حيصا على الشهادة املطلوبة. -
 البلد املضيف.أن حيافظ على مسعة بلده ويتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن حيرتم أيضاً القوانني واألنظمة يف  -
الدولة أن جييب على ييع املعلومات املطلوبة من قبا امللحق الثقايف أو من يقوم مقامه يف البعثة الرمسية للجمهورية العربية السورية يف  -

 .املضيفة
سابعاً : ماهية المقعد (التزامات الجانب اإلماراتي): 

إعفاء من الرسوم واألقساط اجلامعية.  -
 اإلقامة يف السكن الداخلي للطلبة. -
 التغذية. -
 املواصالت الداخلية. -
 الكتب الدراسية. -
  تصرف تذاكر سفر أو خمصصات مالية لشاغلي هذه املقاعد.ال  -

 وأ 2119867أو االتصال على الرقم  5مراجعة مديرية العالقات الثقافية يف وزارة التعليم العايل ط املعلومات ميكن زيد من مل
 .2532 و 2522 و2523ة  الداخلي األرقامطلب

وزير التعليم العالي                               
  

 عاطف الندافالدكتور                                                      
 

 

 
المرفقات: 

 قائمة بالحد األدنى للقبول في كليات جامعة اإلمارات العربية المتحدة. -

 قائمة بالبرامج الدراسية في كليات 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 
% (على أال يقل معدل الطالب في كل 95

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

علمي 

الدراسة باستخدام جهاز 
 )iPadالكمبيوتر اللوحي (

طبقاً للمواصفات التي تضعها 
 الجامعة

علمي % 90اإلدارة واالقتصاد 
علمي % 85األغذية والزراعة 

علمي % 85العلوم 
العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية 
علمي- أدبي % 85

 علمي- أدبي (للطالبات فقط)% 85التربية 
علمي- أدبي % 85القانون 

 
التقدم بطلب السترجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم من بين اإلعالن مالحظة: يحق للطالب المتقدمين إلى هذا  *

 الناجحين األصالء أو االحتياط خالل ستة أشهر من تاريخ إعالن النتائج.

 


