
 
 وانيناملغري بة لطالقبول  آلية

 اإلمارات العربية املتحدة جامعةيف 
 م2016/2017 للعام اجلامعي

 
 

 القبول:شروط  أوالً:

لصللللللل  اوالحاصللللللللين دة   للللللل ا ة  يتم قبول الطلبة غير املواطنين في جامعة اإلمارات العربية املتحدة .1

 في ال ليات  2015/2016في العام الدراسلللللل    ( أو ما يعا ل االثانوية العامةالثاني دشللللللر  
ً
 مبا للللللرا

ً
قبوال

 للشروط واملعايير الت  تضع ا الجامعة 
ً
 دة  تحصيل م الدراس   في الص  الثاني دشر ووفقا

ً
استنا ا

 وفي حدو  املقادد املخصصة ل ذه الفئة من الطلبة في كل كلية.

  ي ون  .2
ً
 تنافسيا

ً
 .ةكلياألددا  املقرر قبول ا في كل   وفي حدو قبول هذه الفئة من الطلبة قبوال

يسلللللللل ي للذين يح لون  لللللللل ا ة الصلللللللل  الثاني دشللللللللر  الفرل األ لي( أو ما يعا ل ا   التقدم للقبول في  .3

كليات: العلوم اإلنسلللللللللللللانية واالجت ادية  ال ر ية  اإل ارة واالقتصلللللللللللللا   القانون  وفي حدو  ال سللللللللللللل  

 واملقادد املقررة لذلك.

 لللللل ا ة الصلللللل  الثاني دشللللللر  الفرل العل  ( أو ما يعا ل ا   التقدم للقبول في يسلللللل ي للذين يح لون  .4

ال ر يلللة  اإل ارة واالقتصلللللللللللللللا   القلللانون  األغلللذيلللة  العلوم   كليلللات: العلوم اإلنسلللللللللللللللانيلللة واالجت لللاديلللة 

 وفي حدو  ال س  واملقادد املقررة لذلك.  والزرادة  ال ندسة  تقنية املعلومات

قدم ج يع طلبات االل .5
ُ
إ ارة القبول  جامعة اإلمارات العربية  –تحاق إل  د ا ة القبول والتسلللللللللجيل ت

 وفق التالي : .املتحدة

  تقديم طل  االلتحاق

  

https://ssb.uaeu.ac.ae/prod/bwskalog.P_DispLoginNon


 :املوانينغري القبول للطلبة  متطلبات-ثانيًا 

أو ما يعا ل ا  وي ون الحد األ نى   املتحدةلدولة اإلمارات العربية  تقبل  للللللل ا ة الصللللللل  الثاني دشلللللللر 

 ملا يةي:املواطنين غير الالزم لقبول الطلبة 
ً
 وفقا

 

 الحد األدنى  الكلية

 %85 العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 %85 العلوم
 %85 التربية

 %90 اإلدارة واالقتصاد
 %85 القانون

 %85 األغذية والزراعة
 %95 * الهندسة

 %95 تقنية المعلومات 

 

 مع مراداة األح ام اآلتية:

(  رجات في 5أو   TOEFL   /61 )IBT(  رجة في امتحان ال 500دة    الطال  حصلللللللللللللول يشللللللللللللل رط  .1
 اللغة العربية والرياضيات.ستويات املطلوبة في امللج يع واجتيازه   IELTSامتحان ال 

 دة  معدل ال يقل دن  رط للقبول املبدئي في يشلللل    * 
ً
 %85كلية ال ندسللللة أن ي ون املتقدم حاصللللال

في ما ة دة  األقل من ما تي الفيزياء أو الكي ياء في  %85في ما ة الرياضلللللليات ومعدل ال يقل دن 
 امتحانات الص  الثاني دشر.

 

 : الوثائق املطلوب تقدميها ثالثًا :
تالية ال أن يرفق  الطل  الوثائقفي طل  االلتحاق و دة  ج يع املتقدمين استيفاء البيانات املطلوبة 

: 
 (.غير مس رجعة   رهم 200دفع رسوم لطل  االلتحاق وقدرها إيصال مالي   .1

صورة مصدقة طبق األصل دن است ارة النجاح لش ا ة الص  الثاني دشر لدولة اإلمارات العربية  .2

 املتحدة  أو ما يعا ل ا. 

 ج الح ومي(.االعامة  لل دارس الخاصة الت  ال تتبع املنهالثانوية لش ا ة   ا ة معا لة  .3

 صورة دن جواز السفر ساري املفعول  املة صفحة اإلقامة لل قي ين  الدولة. .4

 صورة دن   ا ة امليال  أو مستخرج رس   دنها أو   ا ة تقدير السن. .5

 .لل قي ين صورة دن  طاقة ال وية .6

 .لل قي ين صورة دن  طاقة التأمين الصحي .7

(.  ا ة اللياقة الصح .8
ً
 ية   املة دة  تقرير  تحليل الدم  تقدم الحقا

 .صور شخصية حديثة ملونة (4دد    .9

  .تع د  االل زام  اللوائي والقوانين املع ول بها  الجامعة .10



 :الدراسيةالرسوم  رابعًا:
 

 الدراسية:رسوم التسجيل للمساقات  .1

 

 

 الكلية

عدد الحد األدنى ل

الساعات الالزمة 

 للتخرج

الرسوم/ 

 الساعة

متوسط عدد 

ساعات 

 التسجيل

الرسوم في 

الفصل 

 االعتيادي

 التكلفة اإلجمالية

اإلنسانية العلوم 

 واالجتماعية
120 2400 12 28,800 288,000 

 360,000 36,000 12 3000 120 العلوم

 302,400 28,800 12 2400 126 التربية

 336,000 33,600 12 2800 120 اإلدارة واالقتصاد

 326,400 28,800 12 2400 136 القانون

 360,000 36,000 12 3000 120 األغذية والزراعة

 441,000 36,000 12 3000 147 الهندسة

 390,000 36,000 12 3000 130 تقنية المعلومات

 

 

 آلية تسديد الرسوم الدراسية:  .2

خالل  املسللللللجلة في الفصللللللل الدراسلللللل  الرسللللللوم املقررة لل سللللللاقات من  %50 زم ج يع الطلبة  دفع  يل

فع  ويستك ل   حس  النظام املتبع  ارة املالية  الجامعةإ األسبول األول من  دء الدراسة دن طريق

  اقي الرسوم الدراسية  نهاية االسبول الرابع من  دء الدراسة.

 

 في الجامعة في ا لم ير  فيه نص.املتبعة تطبق اللوائي والسياسات واالجراءات 

  
   


