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 املواليد الطالب اسـم  م.
احلاصل  الشهادة

 عليها

اجملموع بال 

 ديانة

املعدل املئوي 

 بال ديانة

عالمة 

الرياضيات

عالمة 

 الفيزياء

عالمة 

 الكيمياء

عالمة اللغة 

 اإلنكليزية

  االختصاص املطلوب

 (اسم الكلية + االختصاص الدقيق)
 نوع الرتشيح

١.
حممد حممد بسام 

 الطويل
7/6/1998 

ثانوية سورية 

 ٢٠١٦علمي/ 
 ١أصيل مقعد   كلية اهلندسة/هندسة اتصاالت 300 183 400 595 98.11 2649

 27/7/1998 عمر إبراهيم عبدو.٢
ثانوية سورية 

 ٢٠١٦علمي/ 
 ١احتياط مقعد  كلية اهلندسة/املدنية 298 ١٩٣ 387 580 96.15 2596

 17/2/1998 علي العبد اهللاحال .٣
ثانوية سورية 

 ٢٠١٦علمي/ 
 ٢أصيل مقعد  كلية اإلدارة واالقتصاد/إدارة أعمال 300 181 400 586 96.52 2606

 20/1/1999  نور ياسني القبالن.٤
ثانوية سورية 

  ٢٠١٦علمي/ 
2587 95.81 581 388 197 293 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  /األدب االنكليزي
 ٣أصيل مقعد 

٥.
أزهار حممد مسري 

 النشوايت
6/9/1998 

ثانوية سورية 

 ٢٠١٦علمي/ 
 ٤أصيل مقعد  كلية العلوم/الفيزياء 260 200 388 583 91.26 2464

 18/4/1998 إمساعيل أمني خضور.٦
ثانوية سورية 

 ٢٠١٦علمي/ 
 ٥مقعد  أصيل كلية األغذية والزراعة/اإلدارة الزراعية  280 174 340 570 90.44 2442

  12/5/1998 مراد امحد عبود.٧
ثانوية سورية 

 ٢٠١٦علمي/ 
 ٥احتياط مقعد   كلية األغذية والزراعة/علوم األغذية 261 179 400 525 89.44 2415
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  ٥/٩/٢٠١٦تاريخ  ٤٢٠األحكام العامة إلعالن وزارة التعليم العالي رقم:  

 اإلعالن.سنة من تاريخ صدور  ٢٢أال يتجاوز عمر املرشح  -
 ).٢٠١٦أن يكون حاصًال على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو األديب لدورة ( -
 أالّ يقل املعدل العام جملموع درجات املتقدم عن احلد األدىن للقبول يف كليات جامعة اإلمارات العربية املتحدة التالية:  -

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

  الكلية
  الحد األدنى للقبول

  الثانويةنوع   المعدل العام بعد طي التربية الدينية

  علمي  %: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء)٨٠% (على أال يقل معدل الطالب في كل مادة من المواد التالية عن ٩٥  الهندسة
  علمي  %٩٠  اإلدارة واالقتصاد
  علمي  %٨٥  األغذية والزراعة

  علمي  %٨٥  العلوم
  أدبي - علمي  %٨٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  أدبي (للطالبات فقط) - علمي  %٨٥  التربية
  أدبي - علمي  %٨٥  القانون

 
ا املوفديعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف موفدال يُ  -  ن.و ن وفق قانون البعثات العلمية وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
 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/ مديرية تعادل الشهادات خيضع الطالب اخلرجيون بعد انتهاء دراستهم ل -

www.mohe.gov.sy(  



4 
 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.القبول النهائي للطالب مرتبط مبوافقة اجلهة املعنية يف  -
 حيق للطالب التقدم ألي إعالن تبادل ثقايف آخر حىت تصدر نتائج اإلعالن الذي تقدم إليه. -
وفق األفضلية  التفاضليتم  املعدالتويف حال تساوي  الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينيةيف الشهادة  المعدل المئوياملرشحني حسب  واملفاضلة بنيتتم معاجلة الطلبات  -

 للتسلسل التايل:
 :عالمات املواد وفق التسلسل التايل 

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

   www.mohe.gov.sy ها االلكرتوين:موقع املانح وتنشرها علىمن اجلانب  د القبوالتتقوم الوزارة بإعالم الطالب املقبولني بعد ورو  -
إال حيرم من التقدم إىل باقي إعالنات التبادل الثقايف يف و  ٣٠/١١/٢٠١٦يف موعٍد أقصاه حيق للطالب الناجحني يف هذا اإلعالن (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب استنكاف  -

 العام الدراسي احلايل واألعوام القادمة.
 .السرتجاع أوراقهم الثبوتية خالل ستة أشهر من تارخيهلناجحني (األصالء واالحتياط) التقدم بطلب الكل من املتقدمني هلذا اإلعالن الذين مل يرد امسهم من بني حيق  -
 قيد بكل ما هو مستجد. يتعني على الطالب الناجحني يف اإلعالن متابعة املوقع االلكرتوين للوزارة بشكل دائم لالطالع والت -

 

 يُعد هذا التنويه بمثابة تبليغ رسمي
 ٢٨/١١/٢٠١٦دمشق يف 

  
  معاون وزير التعليم العالي                                                                                                                       

  

  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                                      


