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ا
إذا كان الطالب املتقدم بطلب القبول للجامعة حاصل على الشهادة الثانوية العامة من مدرسة ثانوية داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتتبع
النظام الدراس ي لوزارة التربية والتعليم أو للنظام الدراس ي ملجلس أبو ظبي للتعليم ،فعلى الطالب:
ا
 oأن يكون قد اجتاز االختبارات الوطنية باملستوى املحدد من قبل وزارة التربية والتعليم أو دائرة التعليم واملعرفة) مجلس أبوظبي للتعليم سابقا
ا
) ،على أن تتضمن شهادة الثانوية ذكرا للعلمات التي حصل عليها الطالب ضمن املستوى املذكور.
ا
 oأن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة داخل الدولة مرخصة من وزارة التربية والتعليم أو مجلس أبوظبي للتعليم.
 oأن يكون قد حصل على درجة النجاح في االختبارات الوطنية جميعها.
ا
إذا كان الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ثانوية داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وال تتبع النظام الدراس ي لوزارة التربية
والتعليم أو مجلس أبو ظبي للتعليم؛ فإن متطلبات القبول تكون على النحو التالي:
• للمناهج البريطانية )  ،( IGCSEيجب على املتقدمين تقديم مستند إثبات مناملدرسة يشير إلى Hن الطالب قد أتم  12ا
عاما على األقل من التعليم
وعلى الحاصل على الشهادة الثانوية العامة التي تتبع نظام  IGCESأن يكون قد أكمل ما ال يقل عن أربعة مجاالت من أصل الخمس التالية :
الرياضيات  -والعلوم  -واللغات  -والفنون والتصاميم  -والدراسات االجتماعية والعلوم اإلنسانية.
ا
كما يجب على مقدمي الطلبات أيضا تقديم معادلة الشهادات من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 oبالنسبة ملتطلبات القبول للمنهاج األمريكي؛ على املتقدمين للقبول تقديم شهادة مصدقة تثبت إكمال  12سنة من الدراسة ،مع شهادة مصدقة
ا
للصف 10و  11و  12مرفقة مع نتيجة امتحان  SAT .كما يجب على مقدمي الطلبات أيضا تقديم معادلة الشهادات من وزارة التربية والتعليم
بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
• إرفاق نسخ من شهادة الثانوية وكشف العلمات ،مصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
• يجب أن يستوفي الطالب الحاصل على شهادة الثانوية من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة الحد األدنى من شروط القبول ومتطلباته من وزارة
التربية والتعليم في دولة اإلمارات  ،كما يجب تصديق هذه الوثائق من قبل وزارة التعليم ووزارة
الخارجية  ،باإلضافة إلى سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة في بلد الطالب ،
ا
ا َّ
علما بأنه سيتم أخذ املواد املصنفة أكاديميا فحسب ألغراض القبول.
• ثلث صور شمسية حديثة.
• نسخة سارية املفعول لجواز السفر وإقامة الطالب) للمغتربين فقط( .
• هوية دولة اإلمارات العربية املتحدة) للجنسيات جميعها(.
•
•
•
•

خلصة القيد ملواطني دولة االمارات العربية املتحدة.
ٔ
إثبات حصول الطالب على معدل )  ( 1100 - 1225في الجزء الخاص باللغة اإلنجليزية في امتحان)  ( EmSATسارية املفعول او ما يعادلها في أي
اختبار تحديد مستوى معترف به ا
دوليا ومعتمد من وزارة التربية والتعليم للبرامج التي تدرس باللغة اإلنجليزية (راجع الجدول املرفق) .
ٔ
إثبات حصول الطالب على معدل )  ( 950 - 1075في الجزء الخاص باللغة اإلنجليزية في امتحان )  ( EmSATسارية املفعول او ما يعادلها في أي
اختبار تحديد
ا
مستوى معترف به دوليا ومعتمد من وزارة التعليم للبرامج التي تدرس باللغة العربية باستثناء كلية القانون) راجع الجدول املرفق).

• سيتم التحقق من املستندات املقدمة جميعها.

