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اأبنائي الطلبة،،،

والعلمية  الفكرية  وميولكم  املهنية  طموحاتكم  مع  يتنا�سب  الذي  اجلامعي  الدرا�سي  والربنامج  العليا  التعليمية  للموؤ�س�سة  اختياركم  اإن 
املجدي  من  واإنه  طويل،  وملدًى  م�ستقبلكم  على  وتاأثريات  انعكا�سات  من  القرار  لهذا  ملا  حياتكم  يف  تتخذونها  التي  القرارات  اأهم  من  يعترب 
هذا  اتخاذ  قبل  لكم  املتوفرة  التعليمية  اخليارات  لتقييم  الكافية  املعلومات  على  للح�سول  وت�سعوا  اجلدية  كل  القرار  هذا  وتعطوا  تتاأنوا  اأن 

الهام. القرار 

التحاقكم يف  وتاأمني كافة خدمات  لكم  الأكادميي  الإر�ساد  توفري  العلمي على  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  والت�سجيل يف  القبول  يعمل ق�سم 
التقنية  املعاهد  وكذلك  زايد،  وجامعة  العليا  التقنية  وكليات  املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة  يف  متمثلة  بالدولة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
للتطوير  الإمارات  كلية   – الدولة  يف  املعلمني  لتدريب  الأوىل  والكلية  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملركز  التابعة  واملهنية 
فاإن طاقم  العايل،  التعليم  لاللتحاق مبوؤ�س�سات  وقبول طلباتكم  ت�سجيل  اإىل  اإ�سافًة  الوزارة.  نفقة  على  البعثات اخلارجية  وكذلك  الرتبوي، 

املهنية. واأهدافكم  قدراتكم  مع  يتنا�سب  الذي  الأكادميي  امل�ساق  نحو  اإر�سادكم  على  دوؤوب  ب�سكل  يعمل  املخت�ص  الق�سم  موظفي 

اأدعوكم  كما  العايل،  التعليم  وموؤ�س�سات  والت�سجيل  القبول  ق�سم  يوفرها  التي  املميزة  اخلدمات  من  لال�ستفادة  اأدعوكم  الطلبة،  اأبنائي 
املنا�سب. الدرا�سي  والربنامج  التعليمية  للموؤ�س�سة  اختياركم  قبل  بعناية  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  لاللتحاق  الطالب  دليل  لقراءة 

والنجاح. بالتوفيق  لكم  اأمنياتي  اأطيب  مع 

كلمة معالي الشيخ / محدان بن مبارك آل نهيان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي





قائمة املحتويات

يرجى العلم باأن املعلومات املتوفرة يف الدليل قابلة للتغيري،
 www.mohesr.gov.ae لذا يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

با�ستمرار لالطالع على اآخر امل�ستجدات.
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فرص التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية املتحدة

تتوفر فر�ص ممتازة لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل جلميع الطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة واأبناء املواطنات الذين اأنهوا 
بنجاح مرحلة الثانوية العامة وذلك بف�سل الهتمام الكبري الذي يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة للعملية التعليمية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وما يوفره ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي وال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع من دعم متوا�سل لتاأمني الفر�ص التعليمية لأبنائهم الطلبة.
يحق للطلبة املواطنني واأبناء املواطنات اللتحاق باأي من موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة:

جامعة الإمارات العربية املتحدة •
كليات التقنية العليا •
جامعة زايد •

اأو اللتحاق باأي من معاهد التعليم التقني واملهني والتي ي�سرف عليها مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني:
معهد التكنولوجيا التطبيقية •

اأبوظبي بوليتكنك «
كلية فاطمة للعلوم ال�سحية «

معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني •
اأو اللتحاق بالكلية الأوىل لتدريب املعلمني يف الدولة:

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي •
كما تتوفر فر�ص للطلبة املواطنني املتفوقني يف حت�سيلهم العلمي لاللتحاق ببعثات درا�سية خارج الدولة على نفقة وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي بدولة الإمارات العربية املتحدة. 

استعن باستشارة  اآلخرين في عملية اتخاذ القرار

اأعط نف�سك الوقت الكايف لتخاذ القرار حول م�ستقبلك الدرا�سي. قم بالبحث وا�ستعن با�ست�سارة معلميك ووالديك واقراأ املعلومات التي تقدمها 
موؤ�س�سات التعليم العايل وق�سم القبول والت�سجيل. حاول اأن تزور املوؤ�س�سة التي ترغب الن�سمام اإليها يف اليوم املفتوح.

ابِن مستقبلك

اإن اختيارك للموؤ�س�سة التعليمية والربنامج الدرا�سي يعترب من اأهم القرارات التي �سوف تتخذها يف حياتك. ل توؤجل اتخاذ القرار اإىل اآخر حلظة. 
تاأكد من اأن القرار الذي �ستتخذه هو الأن�سب لك. وميكنك اتخاذ القرارات ال�سائبة من خالل درا�سة وتقييم اخليارات الدرا�سية املتوفرة لك من 

قبل موؤ�س�سات التعليم العايل والتي تتوافق مع ميولك العلمية ورغباتك املهنية يف امل�ستقبل.

ميكنك احل�سول على املعلومات املفيدة التي �ست�ساعدك يف اتخاذ هذا القرار بكل �سهولة بالتوا�سل مع ق�سم اخلدمات الطالبية يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل، اأو ق�سم القبول والت�سجيل يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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كيفية االلتحاق مبؤسسات التعليم العالي
والبعثات  العايل  التعليم  اإلكرتوين موحد لاللتحاق مبوؤ�س�سات  باإعداد طلب  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  والت�سجيل يف  القبول  قام ق�سم 
اخلارجية، حيث يتعني على الطلبة تقدمي طلبات التحاقهم عن طريق بوابة الطالب الإلكرتونية التي ميكن الو�سول اإليها من خالل موقع الوزارة  

الإلكرتوين www.mohesr.gov.ae وا�ستيفاء البيانات والوثائق املطلوبة. 
ميكنك احل�سول على املعلومات التي تخ�ص طلب اللتحاق وكذلك الوثائق املطلوبة من دليل الطالب اأو من بوابة الطالب الإلكرتونية اأو من خالل 

التوا�سل مع ق�سم القبول والت�سجيل اأو الإدارة املدر�سية.

متطلبات القبول مبؤسسات التعليم العالي خلريجي الثانوية العامة* 
اأن تكون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة اأو من اأبناء املواطنات.. 1
اأن تقوم بتعبئة طلب اللتحاق الإلكرتوين املوحد وحتميل جميع الوثائق املطلوبة من خالل بوابة الطالب الإلكرتونية املوجودة على موقع الوزارة . 2

.www.mohesr.gov.ae الإلكرتوين
اأن تتقدم لالمتحان العام لقيا�ص الكفاءة الرتبوية )CEPA( يف مادة اللغة الإجنليزية وحت�سل على درجات ت�ستويف معايري القبول يف املوؤ�س�سة . 3

التعليمية التي ترغب باللتحاق بها.
اأن حت�سل على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها، بدرجات ت�ستويف معايري القبول يف املوؤ�س�سة التعليمية املختارة.. 4
اأن تقوم باإجراء الفح�ص الطبي وفقًا لتعليمات ق�سم القبول والت�سجيل. )ملزيد من التفا�سيل، يرجى الطالع على �سفحة 27-26(.. 5

مالحظة:

*    يجب اأن تكون من خريجي املدار�ص الثانوية احلكومية اأو اخلا�سة -احلا�سلني على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها وفقًا ملعايري القبول 
املطلوبة- يف �سهر يونيو من العام احلايل اأو ممن اجتاز امتحانات الثانوية العامة للدور الثاين بنجاح يف العام الدرا�سي احلايل.

اإذا كنت من فئة الطلبة احلا�سلني على �سهادة الثانوية العامة يف ال�سنوات ال�سابقة )ما قبل العام 2014(، يرجى التوا�سل مبا�سرة مع املوؤ�س�سة 
التعليمية املختارة، علمًا باأن هذه الفئة تت�سمن:

الطلبة الذين تخرجوا من الثانوية العامة يف ال�سنوات ال�سابقة ومل يتقدموا بطلب التحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف �سنة التخرج من  «
الثانوية العامة.

الطلبة الذين تقدموا بطلب التحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سنوات ال�سابقة ومل يلتحقوا للدرا�سة فيها.  «
الطلبة الذين التحقوا مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سنوات ال�سابقة وبا�سروا الدرا�سة ولكنهم انقطعوا عنها. «
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متطلبات القبول خلريجي املدارس الثانوية اخلاصة
ُي�سرتط على جميع الطلبة الدار�سني يف املدار�ص الثانوية اخلا�سة للعام احلايل والراغبني يف اللتحاق باإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة اأو بالبعثات اخلارجية على نفقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اإنهاء 12 �سنة درا�سية، مع وجوب ا�ستيفائهم لل�سروط 

املطلوبة وفقًا للنظام الدرا�سي املّتبع.

املنهج الأمريكي:  •
�سُينظر يف قبول طلبة املدار�ص الثانوية اخلا�سة التي تتبع املنهج الأمريكي وفقًا ل�سهادة ال�سف الثاين ع�سر ال�سادرة عن املدر�سة. ويجب اأن 

تتم معادلة ال�سهادة من قبل املنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب.
•  :)IGCSE/ GCSE( املنهج الربيطاين

على طلبة املدار�ص اخلا�سة التابعة للمنهج الربيطاين اإكمال خم�ص مواد كحد اأدنى يف امل�ستوى العادي )O-level( ومادتني يف امل�ستوى املتقدم 
اأو امل�ستوى املتقدم التكميلي )A-level اأو AS-level( بحيث يكون املجموع �سبع مواد مع �سرط احل�سول على تقدير جيد )C( كحد اأدنى يف 

كل مادة. ويجب اأن تتم معادلة ال�سهادة من قبل املنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب.
•  :)IB( برنامج البكالوريا الدولية

اأما الطلبة الذين اأكملوا برنامج البكالوريا الدولية )IB(، عليهم اإكمال خم�ص مواد كحد اأدنى. مل تو�سع معايري اأكادميية دنيا لكل مادة على 
حدة، و�سُينظر يف قبول كل طالب على اأ�سا�ص فردي من قبل املوؤ�س�سة التعليمية التي تقدم لها. علمًا باأنه �سوف يتم احت�ساب جمموع النقاط التي 

ح�سل عليها الطالب كن�سبة مئوية. ويجب اأن تتم معادلة ال�سهادة من قبل املنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب.

مالحظات هامة:

ما ورد اأعاله هو احلد الأدنى ملعايري القبول، علمًا باأنها قابلة للتغيري وفقًا لتقدير موؤ�س�سات التعليم العايل. «
ل يعفى طلبة املدار�ص اخلا�سة من اأداء امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية يف حال رغبوا باللتحاق باإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة اأو  «

بالبعثات اخلارجية.
بالن�سبة للطلبة املواطنني الراغبني باللتحاق بالبعثات اخلارجية التي متنحها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، �سيتم قبولهم وفقًا ملعايري  «

املوقع  زيارة  ُيرجى  البعثات اخلارجية،  املعلومات عن  بالوزارة. ملزيد من  الثقافية اخلارجية  والعالقات  البعثات  اإدارة  التي حتددها  القبول 
.www.mohesr.gov.ae الإلكرتوين
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الكلية
القسم

العلمياألدبي

��كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية

��كلية الرتبية )للطالبات فقط( 

��كلية الإدارة والقت�ساد

��كلية القانون

� كلية الهند�سة

�كلية الطب والعلوم ال�سحية

�كلية تقنية املعلومات

�كلية العلوم

�كلية الأغذية والزراعة

معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي
معايير القبول في جامعة اإلمارات العربية املتحدة

ُي�سرتط للقبول يف برامج البكالوريو�ص بجامعة الإمارات العربية املتحدة ح�سول املتقدم على الدرجة املطلوبة  يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية 
)وحُتدد الدرجة وفقًا ل�سيا�سة القبول باجلامعة(، بالإ�سافة اإىل اإحراز املعدل املطلوب يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها كما هو مو�سح اأدناه:

%75 فما فوق لاللتحاق بربامج البكالوريو�ص يف جميع كليات اجلامعة يف ماعدا كلية الطب والعلوم ال�سحية. •

%75 فما فوق لاللتحاق بكلية الهند�سة، بالإ�سافة اإىل اإحراز معدل %80 يف مادة الريا�سيات و%80 يف مادة الفيزياء اأو الكيمياء. •

%85 فما فوق لاللتحاق بكلية الطب والعلوم ال�سحية. •

ح  ُي�سمح للطلبة الذين يحملون �سهادة ال�سف الثاين ع�سر )الق�سم العلمي اأو الق�سم الأدبي( اأو ما يعادلها، بالتقدم للقبول يف الكليات كما هو مو�سّ
اأدناه وذلك يف حدود الن�سب واملقاعد املقررة لذلك.

.www.uaeu.ac.ae ملزيد من املعلومات، ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين جلامعة الإمارات العربية املتحدة
معايير القبول في كليات التقنية العليا

ُي�سرتط للقبول يف برامج البكالوريو�ص اأو الدبلوم التطبيقي بكليات التقنية العليا ح�سول املتقدم على درجة  150 فما فوق يف امتحان �سيبا-اللغة 
الإجنليزية، بالإ�سافة اإىل اإحراز معدل %70 فما فوق يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها، اأو احل�سول على درجة 160 كحد اأدنى يف امتحان 
�سيبا-اللغة الإجنليزية، بالإ�سافة اإىل اإحراز معدل %60 فما فوق يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها. �سُتعطى الأولوية للطلبة احلا�سلني على 

 .www.hct.ac.ae عالمات اأعلى يف حالة حمدودية املقاعد الدرا�سية. ملزيد من املعلومات، ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين لكليات التقنية العليا
معايير القبول في جامعة زايد

ُي�سرتط للقبول يف برامج البكالوريو�ص بجامعة زايد ح�سول املتقدم على درجة 150 فما فوق يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية، بالإ�سافة اإىل اإحراز 
.www.zu.ac.ae معدل %70 فما فوق يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها. ملزيد من املعلومات، ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين جلامعة زايد

معايير القبول في معهد التكنولوجيا التطبيقية

ُي�سرتط للقبول يف معهد التكنولوجيا التطبيقية ح�سول املتقدم على املعدل املطلوب يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها واإحراز الدرجة املطلوبة 
.www.iat.ac.ae يف امتحان امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية. ملزيد من التفا�سيل، راجع �سفحة 54 اأو قم بزيارة املوقع الإلكرتوين

معايير القبول في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني

ُي�سرتط للقبول يف معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني ح�سول املتقدم على املعدل املطلوب يف �سهادة الثانوية العامة  اأو ما يعادلها واإحراز الدرجة 
.http://adveti.abudhabi.ae املطلوبة يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية. ملزيد من التفا�سيل، راجع �سفحة 60 اأو قم بزيارة املوقع الإلكرتوين

معايير القبول في كلية اإلمارات للتطوير التربوي

الدرجة  واإحراز  يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �سهادة  املطلوب يف  املعدل  املتقدم على  الرتبوي ح�سول  للتطوير  الإمارات  كلية  للقبول يف  ُي�سرتط 
املطلوبة يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية واملحددة من قبل كلية الإمارات للتطوير الرتبوي. ملزيد من التفا�سيل، راجع �سفحة 64 اأو قم بزيارة 

.www.ecae.ac.ae املوقع الإلكرتوين
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خريجي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية

ُي�سمح للطلبة املواطنني احلا�سلني على �سهادة الثانوية من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية باللتحاق بجامعة الإمارات العربية املتحدة ويقبلون مبدئيًا 
يف كليات الطب والعلوم ال�سحية، الهند�سة، تقنية املعلومات، العلوم، والأغذية والزراعة مع مراعاة ال�سروط التالية:

كلية الطب والعلوم ال�سحية: ح�سول املتقدم على معدل جناح ل يقل عن %85 يف �سهادة الثانوية )ال�سف الثاين ع�سر(. •
كلية الهند�سة: ح�سول املتقدم على معدل جناح ل يقل عن %75 يف �سهادة الثانوية )ال�سف الثاين ع�سر(، وح�سوله على معدل ل يقل عن  •

%80 يف مادتي الريا�سيات والفيزياء.

يف �سهادة الثانوية )ال�سف  •  75%  كلية تقنية املعلومات، كلية العلوم، وكلية الأغذية والزراعة: ح�سول املتقدم على معدل جناح ل يقل عن 
الثاين ع�سر(.

حال  يف  العليا  التقنية  كليات  يف  التطبيقي  والدبلوم  البكالوريو�ص  بربامج  مبا�سرًة  لاللتحاق  موؤهلني  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية  خّريجو  ُيعد 
ا�ستيفائهم لل�سروط املطلوبة. ملزيد من التفا�سيل، يرجى التوا�سل مبا�سرًة مع الكّلية املختارة.

)STS( خريجي مدارس الثانوية الفنية

ُي�سمح خلريجي مدار�ص الثانوية الفنية باللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة وتنطبق عليهم نف�ص متطلبات القبول 
اخلا�سة بطلبة املدار�ص الثانوية احلكومية. ُيرجى الرجوع اإىل �سفحة 13 من دليل الطالب.

مالحظات هامة:

�سوف ُي�ستخدم امتحان �سيبا-الريا�سيات يف العام الأكادميي 2014/2013 من قبل بع�ص موؤ�س�سات التعليم العايل كامتحان حتديد م�ستوى  «
للطلبة املقبولني بها. بعد قبول الطلبة للدرا�سة يف هذه املوؤ�س�سات، �سيتم الت�سال بهم من قبل املوؤ�س�سة لتحديد موعد ومكان المتحان.

يجب على الطلبة الراغبني باللتحاق بكليات التقنية العليا اأو جامعة زايد اختيار فرع املوؤ�س�سة التعليمية الأقرب اإىل مكان اإقامتهم. «
معايري القبول املذكورة اأعاله قابلة للتغيري. �سيتم اإخبار جميع الطلبة املتقدمني بطلبات التحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل باأي تغيريات طارئة  «

عن طريق خدمة الر�سائل الن�سية SMS. و�ستتوفر املعلومات التف�سيلية عن التغيريات امل�ستجدة يف �سفحة الطالب الإلكرتونية.
اإن ح�سول الطالب على مكان لدرا�سة الربنامج التخ�س�سي املطلوب يف املوؤ�س�سة املختارة غري م�سمون؛ حيث يتم قبول الطلبة قيا�سًا على  «

م�ستوى معدلتهم يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها، ودرجة امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية، وكذلك توفر الأماكن. 

TOEFL امتحانات IELTS و 

اإن المتحانات املعرتف بها دوليًا مثل IELTS و TOEFL ل تعترب بدياًل لمتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية، لذا ينبغي على جميع الطلبة الراغبني 
يف اللتحاق باإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو بالبعثات اخلارجية، تاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية. ويف 
IELTS، �سوف حتت�سب النتيجة لتحديد م�ستواه يف اللغة الإجنليزية يف ال�سنة التاأ�سي�سية. اأما بالن�سبة  اأو   TOEFL حال تقدم الطالب لمتحان 
للطلبة احلا�سلني على الدرجة املطلوبة يف امتحان TOEFL اأو IELTS واملتفوقني يف الريا�سيات، �سيتمكنون من اللتحاق املبا�سر بال�سنة الأوىل 

من الربنامج الدرا�سي املختار.
يجب على جميع الطلبة املتقدمني للبعثات اخلارجية على نفقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تاأدية امتحان IELTS اأو TOEFL وفقًا ملتطلبات 

املوؤ�س�سة واإرفاق �سهادة اللغة ح�سب الدرجة املطلوبة بطلب اللتحاق. 



17

املؤسسة 
CEPA IELTSالبرنامجالتعليمية

)أكادميي(
TOEFL iBT
)عبر اإلنترنت(

جامعة الإمارات 
الدرجة الإجمالية املطلوبة احلد الأدنى املطلوب هو درجة 5.0ُتعتمد لتحديد امل�ستوىالعربية املتحدة

هي 61 )فما فوق(

كليات التقنية العليا**

برامج 
البكالوريو�ص 

التطبيقية
180 )فما فوق( يف 

�سيبا-اللغة الإجنليزية
احلد الأدنى املطلوب هو درجة 5.0 
)على اأن ل تقل درجة اأي ق�سم عن 

)4.5

الدرجة الإجمالية املطلوبة 
هي 64 )فما فوق( على اأن 
ل تقل درجة اأي مهارة من 
مهارات المتحان عن 16

برامج الدبلوم 
التطبيقية

160 )فما فوق( يف 
�سيبا-اللغة الإجنليزية

ُتعتمد لتحديد امل�ستوىجامعة زايد

احلد الأدنى املطلوب هو درجة  •
5.0 بالإ�سافة اإىل اجتياز 

الختبار التقييمي جلامعة زايد 
اأو
احلد الأدنى املطلوب هو درجة  •

6.0

الدرجة الإجمالية املطلوبة  •
هي 61 )فما فوق( 

بالإ�سافة اإىل اجتياز 
الختبار التقييمي جلامعة 

زايد 
اأو
الدرجة الإجمالية املطلوبة  •

هي 80 )فما فوق( 
معهد التكنولوجيا 

التطبيقية
150 )فما فوق( يف 

احلد الأدنى املطلوب هو درجة 5.0�سيبا-اللغة الإجنليزية 
معهد اأبوظبي للتعليم 

احلد الأدنى املطلوب هو درجة 4.5ُتعتمد لتحديد امل�ستوىوالتدريب املهني
كلية الإمارات للتطوير 

احلد الدنى املطلوب هو درجة 5.0ُتعتمد لتحديد امل�ستوىالرتبوي

مالحظات:

*   معايري القبول املبا�سر قابلة للتغيري، لذا يرجى التوا�سل مع املوؤ�س�سة التعليمية مبا�سرًة ملعرفة امل�ستجدات.
املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  يف  املعتمدة  الإجنليزية  اللغة  امتحانات  مراكز  اإحدى  يف   IELTS اأو   TOEFL امتحانات  ى  توؤدَّ اأن  يجب   **

• )CERT( مركز التفوق لالأبحاث التطبيقية والتدريب
املجل�ص الربيطاين  •
جامعة اأبوظبي •
مركز خدمات المتحانات CES يف الإمارات ال�سمالية، وال�سارقة ودبي •
جامعة زايد •
معهد التكنولوجيا التطبيقية •
جامعة الإمارات العربية املتحدة •
جامعة ولونغونغ •
• IDP

IELTS

دبي واأبو ظبي فقط   TOEFL
AMIDEASTاأبو ظبي

STN13930A :رمز املركز
املجمع التقني مبركز التفوق لالأبحاث التطبيقية والتدريب 

)CERT(، كليات التقنية العليا، �سارع املرور )ال�سارع رقم 4(

دبي 
APCU8733 :رمز املركز

Block 2B، مكتب G-01B، قرية املعرفة

مالحظة: يجب على الطالب طلب اإر�سال التقرير الر�سمي لنتيجة المتحان من مركز الختبار اإىل رمز الكليات: 1992

معايير القبول املباشر بالبرنامج التخصصي*

التخ�س�سي مبا�سرًة، عليك احل�سول على الدرجة املطلوبة يف امتحان  التاأ�سي�سية والتمكن من اللتحاق بالربنامج  ال�سنة  اإذا رغبت يف اجتياز 
اختبار   املطلوبة يف  الدرجة  اإىل احل�سول على  بالإ�سافة  يعادلها  اأو ما  العامة  الثانوية  �سهادة  املطلوب يف  املعدل  واإحراز  الإجنليزية  �سيبا-اللغة 
TOEFLغري  اأو   IELTS IELTS كما هو مو�سح يف اجلدول التايل، علمًا باأن الطلبة احلا�سلني على الدرجات املطلوبة يف امتحان  اأو   TOEFL

معفّيني من تاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية.
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مواعيد هامة* وأنشطة

النشاطالتاريخ

�سبتمرب - دي�سمرب 2013

امل�ساركة يف الزيارات الإر�سادية التي ينظمها ق�سم القبول والت�سجيل ومب�ساركة موؤ�س�سات التعليم العايل. يتم اإبالغ 
الطلبة عن هذه الزيارات من قبل اإدارة املدر�سة وبالتن�سيق مع ق�سم القبول والت�سجيل.

قراءة دليل الطالب لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل ومناق�سة ما ورد فيه مع اأولياء الأمور مع العلم باأن الدليل 
.www.mohesr.gov.ae متوفر على املوقع الإلكرتوين لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

الإلكرتونية الطالب  بوابة  طريق  عن  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  اللتحاق  طلب  تعبئة  من   تاأكد 
املوجودة على موقع الوزارة الإلكرتوين  www.mohesr.gov.ae التي �سوف يتم تفعيلها بتاريخ 20 اأكتوبر 2013.

ميكنك اإجراء التعديالت على اختيارك للموؤ�س�سة التعليمية/الربنامج الدرا�سي بدًءا من 20 نوفمرب 2013.

يناير- مار�ص 2014

�سارك يف فعاليات اليوم املفتوح التي �سوف تعقد يف موؤ�س�سات التعليم العايل وا�ستف�سر عن الربنامج الدرا�سي الذي 
ترغب يف اللتحاق به وعن �سروط القبول فيه بالإ�سافة اإىل خدمات املوا�سالت وال�سكن اجلامعي.

تاأكد من تعبئة طلب اللتحاق الإلكرتوين وا�ستيفاء جميع البيانات والوثائق املطلوبة )مت�سمنًة ال�سورة ال�سخ�سية( 
قبل تاريخ 23 فرباير 2014 لكي تتمكن من تاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية مرتني**.

�سوف يعقد امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية )الفر�سة الأوىل( يف 8 مار�ص 2014.

اأبريل- يوليو 2014

تاأكد من تعبئة طلب اللتحاق الإلكرتوين وا�ستيفاء جميع البيانات والوثائق املطلوبة )مت�سمنًة ال�سورة ال�سخ�سية( 
2014 لكي تتمكن من تاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية )الفر�سة الثانية( والذي �سوف  اأبريل   27 قبل تاريخ 

ُيعقد بتاريخ 10 مايو 2014. 
�سوف يعقد امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية )الفر�سة الثانية( يف 10 مايو 2014.

والت�سجيل لإر�سال  القبول  املتابعة مع ق�سم  املدار�ص اخلا�سة  2014، يجب على طلبة  يوليو  يونيو -  الفرتة من  يف 
ك�سوف درجاتهم وفقًا ملعايري القبول املطلوبة من قبل موؤ�س�سات التعليم العايل.

يوليو - اأغ�سط�ص 2014
تفقد لئحة قبول الطلبة مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة والبعثات اخلارجية التي ت�سدر يف ال�سحف املحلية.

ات�سل باملوؤ�س�سة التعليمية التي مت قبولك فيها لال�ستف�سار عن اإجراءات القبول والت�سجيل.
مالحظات:

 www.mohesr.gov.ae العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  اإىل  الرجوع  للتغيري. يرجى  قابلة  اأعاله  املذكورة  التواريخ     *
لالطالع على امل�ستجدات.

** �سوف مُينح كل طالب يف العام الدرا�سي 2014/2013 فر�ستني كحد اأق�سى لتاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية ب�سرط ا�ستكمال اإجراءات 
بتاريخ  المتحان  يعقد  �سوف  اللتحاق.  طلب  تقدمي  مبواعيد  واللتزام  املطلوبة  والوثائق  البيانات  جميع  وا�ستيفاء  اللتحاق  طلب  تقدمي 
8 مار�ص 2014 )الفر�سة الأوىل( وبتاريخ 10 مايو 2014 )الفر�سة الثانية(. تاأكد من تاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية واإًل لن ُيوؤخذ طلب 
التحاقك مبوؤ�س�سات التعليم العايل بعني العتبار. لالطالع على امل�ستجدات، ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

.www.mohesr.gov.ae
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ً خطوات تعبئة طلب االلتحاق إلكترونيا

قبل البدء بعملية تعبئة طلب اللتحاق، يرجى قراءة دليل الطالب لالطالع على قائمة الربامج الأكادميية املتوفرة يف كل من موؤ�س�سات التعليم 
العايل يف الدولة وخارج الدولة عن طريق البعثات اخلارجية التي متنحها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

قام ق�سم القبول والت�سجيل باإعداد بوابة اإلكرتونية خا�سة بالطالب ي�ستطيع من خاللها تقدمي طلب اللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأو بالبعثات 
اخلارجية اإلكرتونيًا، كما ي�ستطيع من خالل البوابة الإلكرتونية متابعة كل ما يتعلق بطلب اللتحاق اخلا�ص به، امتحانات �سيبا، الطالع على نتائج 

القبول، وغريها من الأمور والأخبار الهامة.
 يرجى التوجه اإىل ال�سفحة الرئي�سية لبوابة الطالب الإلكرتونية التي ميكن الو�سول اإليها من خالل املوقع الإلكرتوين لوزارة  التعليم العايل والبحث العلمي
 www.mohesr.gov.ae  للح�سول على معلومات حول كيفية الت�سجيل يف بوابة الطالب الإلكرتونية لتتمكن من اإن�ساء �سفحة خا�سة بك وملعرفة 

خطوات تعبئة طلب اللتحاق اإلكرتونيًا. انظر �سورة 1.

يف حال كنت م�ستخدماً جديداً: •
للتمكن من اإن�ساء �سفحة اإلكرتونية خا�سة بك، قم بالنقر على زر “ت�سجيل” يف ال�سفحة الرئي�سية لبوابة الطالب الإلكرتونية التي ميكن  «

الو�سول اإليها من خالل موقع الوزارة الإلكرتوين  www.mohesr.gov.ae، ثم قم باإدخال معلوماتك ال�سخ�سية وبيانات الت�سال املطلوبة 
منك. يرجى مالحظة اإدخال ا�سمك باللغة الإجنليزية كاماًل ومتاماً كما هو مذكور يف جواز ال�سفر. انظر �سورة 2.

املتعلقة بطلب اللتحاق  امل�ستجدات  SMS لإبقاء الطالب على اطالع دائم بكافة  الن�سية  الر�سائل  والت�سجيل خدمة  القبول  يقدم ق�سم 
هاتفك  رقم  اإدخال  من  تاأكد  لذا  به،  اخلا�ص 

املتحرك ب�سكل �سحيح.
�سوف ت�ستلم ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور عن طريق  «

 SMS ن�سية  كر�سالة  وكذلك  الإلكرتوين  بريدك 
يعترب  ل  املرحلة،  هذه  يف  املتحرك.  هاتفك  على 
اخلطوة  هي  هذه  ولكن  كاماًل،  التحاقك  طلب 
اإذا  اللتحاق.  طلب  تعبئة  عملية  يف  للبدء  الأوىل 
يرجى  املرور،  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  ت�ستلم  مل 
الت�سال بق�سم القبول والت�سجيل على رقم 8400 

642 02 للح�سول على امل�ساعدة الالزمة.

ا�ستخدم ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور للدخول اإىل  «
بوابة الطالب الإلكرتونية.

يف حال �سبق لك الت�سجيل م�سبقاً: •
ا�ستخدم ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور للدخول اإىل  «

�سورة 2بوابة الطالب الإلكرتونية.
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تاأكد من تعبئة الأق�سام اخلم�سة املطلوبة بطلب اللتحاق ببيانات �سحيحة ودقيقة:  •
بيانات الطالب  «
العنوان للتوا�سل «
من  « التاأكد  )يرجى  املدر�سة  بيانات 

اختيار ا�سم املدر�سة ال�سحيح مع العلم 
اأ�سماء  نف�ص  لها  املدار�ص  بع�ص  باأن 

مراكز تعليم الكبار(
احلالة ال�سحية )انظر �سفحة 25( «
اختيار املوؤ�س�سة التعليمية «

انظر �سورة 3.
تاأكد من معاينة طلب اللتحاق جيدًا للتحقق  •

العودة  يرجى  البيانات.  جميع  �سحة  من 
قم  واإّل  الأمر،  لزم  اإذا  التعديالت  لإجراء 

باعتماد الطلب.

بعد اعتمادك لبياناتك يف طلب اللتحاق، �سوف يظهر لك رقم طلب اللتحاق اخلا�ص بك والذي يبداأ بـ 2014 )انظر �سورة 4(، كما �ست�ستلم  •
اأردت  كلما  حتتاجه  �سوف  والذي  الرقم  بهذا  حتتفظ  اأن  جداً  املهم  من  املتحرك.  هاتفك  على   SMS ن�سية  كر�سالة  اللتحاق  طلب  رقم 

التوا�سل مع ق�سم القبول والت�سجيل.
يف حال عدم ا�ستالمك لرقم طلب اللتحاق 
 ،SMS الن�سية  الر�سالة  طريق  عن 
�سفحتك  خالل  من  عليه  احل�سول  ميكنك 
القبول  بق�سم  بالت�سال  قم  اأو  الإلكرتونية 
اأو   02  642  8400 رقم  على  والت�سجيل 
التي  التعليمية  املنطقة  امل�سوؤول عن  باملن�سق 
يف  بنا  ات�سل  �سفحة  زيارة  يرجى  تتبعها. 
على  لالطالع  الإلكرتونية  الطالب  بوابة 
ق�سم  مبن�ّسقي  اخلا�سة  الت�سال  بيانات 

القبول والت�سجيل.
يرجى ال�ستمرار يف عملية تقدمي طلب اللتحاق؛ 

فحتى الآن ل يعترب طلبك كاماًل بعد.

املطلوبة  • الوثائق  اإرفاق  من  التاأكد  يرجى 
-�سريطة اأن تكون ر�سمية و�سحيحة- بطلب 

اللتحاق )لالطالع على الوثائق املطلوبة، راجع �سفحة 24(. انظر �سورة 5.
ميكنك تقدمي الوثائق املطلوبة باتباع اأي من الو�سائل التالية:

م�سح الوثائق املطلوبة �سوئيًا وحتميلها يف �سفحتك الإلكرتونية يف الأماكن املخ�س�سة للتحميل مع مراعاة و�سوح ال�سور و�سروط التحميل  «
مثل ا�ستخدام المتداد ال�سحيح عند حفظ امللف وعدم جتاوز امللف للحجم امل�سموح به.

�سورة 3
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الإلكرتوين  « الربيد  عرب  مبا�سرًة  الوثائق  اإر�سال 
اخلا�ص باملن�سق امل�سوؤول عن املنطقة التعليمية التي 

تتبعها. 
اإر�سالها عن طريق الربيد الإلكرتوين «

napo@mohesr.gov.ae

اخلا�سة  « ال�سخ�سية  ال�سورة  )با�ستثناء  اإر�سالها 
بك( اإىل ق�سم القبول والت�سجيل عن طريق الفاك�ص 

رقم 7172 642 02.
طريق  « عن  والت�سجيل  القبول  ق�سم  اإىل  اإر�سالها 

الربيد على العنوان التايل: �ص.ب 45372، اأبوظبي، 
دولة الإمارات العربية املتحدة.

ت�سليمها باليد اإىل ق�سم القبول والت�سجيل. «

يف حال قمت بت�سليم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو الربيد اأو الفاك�س، يرجى التاأكد من ذكر ا�سمك ورقم طلب اللتحاق.
بعد انتهائك من اإكمال جميع البيانات املطلوبة يف طلب اللتحاق وحتميلك للوثائق املطلوبة، �سيقوم ق�سم القبول والت�سجيل بالتحقق من �سحة  •

بياناتك و وثائقك. ويف حال عدم اكتمال طلبك، �ست�سلك ر�سالة ن�سية SMS ور�سالة على �سفحتك الإلكرتونية تو�سح لك املعلومات/الوثائق 
الناق�سة لتقوم بتزويدها يف اأقرب وقت.

 الآن، يعترب طلب التحاقك كاماًل!

مالحظات هامة:

النهائي  • املوعد  قبل  اللتحاق  طلب  تقدمي  من  تاأكد 
القبول  لق�سم  املهمة  التواريخ  تفقد  يرجى  للتقدمي. 
والت�سجيل على املوقع الإلكرتوين لق�سم القبول والت�سجيل 

اأو يف �سفحتك الإلكرتونية.
البيانات يف طلبك وقم بتجديدها عند  • تاأكد من �سحة 

ال�سرورة.
للموؤ�س�سات  • اختيارك  على  التعديالت  اإجراء  ميكنك 

نتيجة  باأن  علمًا  الدرا�سية،  التعليمية/الربامج 
يف  الإلكرتونية  �سفحتك  يف  تر�سد  �سوف  التعديالت 

خانة »التقارير«. انظر �سورة 6.
لالطالع  • با�ستمرار  الإلكرتونية  �سفحتك  تفقد  ُيرجى 

على امل�ستجدات التي تخ�ص طلب التحاقك.
التحاقك،  • طلب  يف  ناق�سة  وثائق  اأي  ُوجدت  حال  يف 

ُيرجى اإكمالها يف اأقرب وقت.
اخلا�سة  • املرور  كلمة  اأو  امل�ستخدم  ا�سم  ن�سيت  حال  يف 

ب�سفحتك الإلكرتونية، ل يلزمك الت�سجيل مرة اأخرى. فقط انقر على رابط »ن�سيت ا�سم امل�ستخدم/كلمة املرور؟« يف ال�سفحة الرئي�سية لبوابة 
الطالب الإلكرتونية ومن ثم قم باإدخال البيانات املطلوبة.

لال�ستف�سار وملزيد من املعلومات حول �سفحتك الإلكرتونية، يرجى الت�سال بق�سم القبول والت�سجيل على رقم الهاتف 8400 642 02 اأو اإر�سال 
بريد اإلكرتوين اإىل العنوان napo@mohesr.gov.ae اأو الت�سال مبا�سرًة باملن�سق امل�سوؤول عن املنطقة التعليمية التي تتبعها. يرجى زيارة �سفحة 

ات�سل بنا يف بوابة الطالب الإلكرتونية لالطالع على بيانات الت�سال اخلا�سة مبن�ّسقي ق�سم القبول والت�سجيل.

�سورة 5
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)CEPA( التسجيل لالمتحان العام لقياس الكفاءة التربوية

الرتبوية  الكفاءة  لقيا�ص  العام  المتحان  ي�ستمل 
�سيبا-اللغة  امتحان  امتحانني:  على   )CEPA(
الإجنليزية وامتحان �سيبا-الريا�سيات. يف حال عدم 
تاأديتك لمتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية، لن ينظر يف 
طلب التحاقك مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة اأو 
العايل  التعليم  وزارة  نفقة  على  اخلارجية  بالبعثات 
اأنك  من  متاأكدًا  تكن  مل  اإذا  حتى  العلمي.  والبحث 
تتقدم  اأن  ُيف�سل  العايل،  التعليم  �ستلتحق مبوؤ�س�سات 
الكفاءة  لقيا�ص  العام  وتوؤدي المتحان  التحاق  بطلب 
لحقًا  اللتحاق  فر�سة  عليك  ت�سيع  ل  حتى  الرتبوية 

اإذا قمت بتغيري خططك امل�ستقبلية.

سيبا-اللغة اإلجنليزية

�سوف مُينح كل طالب يف العام الدرا�سي 2014/2013 
والوثائق  البيانات  وا�ستيفاء جميع  اللتحاق  تقدمي طلب  اإجراءات  ا�ستكمال  ب�سرط  الإجنليزية  �سيبا-اللغة  امتحان  لتاأدية  اأق�سى  فر�ستني كحد 
املطلوبة واللتزام مبواعيد تقدمي طلب اللتحاق. �سوف يعقد المتحان بتاريخ 8 مار�ص 2014 )الفر�سة الأوىل( وبتاريخ 10 مايو 2014 )الفر�سة 
الثانية(. للتمكن من تاأدية المتحان املقرر انعقاده بتاريخ 8 مار�ص 2014، عليك التقدم بطلب اللتحاق الإلكرتوين واإرفاق جميع الوثائق املطلوبة 
)مت�سمنة ال�سورة ال�سخ�سية( قبل تاريخ 23 فرباير 2014. ويف حال تقدميك لطلب اللتحاق بعد تاريخ 23 فرباير 2014 وقبل 27 اأبريل 2014، 

�سوف مُتنح لك فر�سة واحدة فقط لأداء المتحان وذلك بتاريخ 10 مايو 2014. 
تاأكد من طباعة ر�سالة امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية مبجرد توفرها يف �سفحتك الإلكرتونية لإظهارها يف مركز المتحان. حتتوي هذه الر�سالة 
من  واحد  يوم  قبل  المتحان  ومكان  بتاريخ  تذكرك   SMS ن�سية  ر�سالة  �ست�سلك  المتحان.  وقت  و  ومكان  تاريخ  تت�سمن  هامة  معلومات  على 

المتحان. انظر �سورة 7.
بعد تاأديتك لمتحان �سيبا، �ستظهر نتيجتك يف خانة 
النتهاء  الإلكرتونية مبجرد  “التقارير” يف �سفحتك 
كما   .)8 �سورة  )انظر  اإجابتك  ورقة  ت�سحيح  من 
املتحرك  هاتفك  على   SMS ن�سية  ر�سالة  �ست�سلك 

بنتيجتك يف المتحان.
املوقع  زيارة  ُيرجى  امل�ستجدات،  على  لالطالع 
العلمي والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  الإلكرتوين 

.www.mohesr.gov.ae

سيبا-الرياضيات

العام  يف  �سيبا-الريا�سيات  امتحان  ُي�ستخدم  �سوف 
موؤ�س�سات  بع�ص  قبل  من   2014/2013 الأكادميي 
للطلبة  م�ستوى  حتديد  كامتحان  العايل  التعليم 
هذه  يف  للدرا�سة  الطلبة  قبول  بعد  بها.  املقبولني 
املوؤ�س�سة  قبل  من  بهم  الت�سال  �سيتم  املوؤ�س�سات، 

لتحديد موعد ومكان المتحان.

�سورة 7
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بعد اعتماد لوائح الطلبة املقبولني

املقبولني،  الطلبة  لوائح  اعتماد  من  النتهاء  بعد 
SMS اإىل كل طالب  �سوف يتم اإر�سال ر�سالة ن�سية 
لتهنئته على قبوله يف اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل 
البعثات اخلارجية،  اأو خارجها عن طريق  الدولة  يف 
�سفحتك  يف  القبول  على  التهنئة  ر�سالة  �ستجد  كما 
يف  املقبولني  الطلبة  اأ�سماء  و�ستن�سر  الإلكرتونية. 
ال�سحف املحلية. يرجى التاأكد من تاأكيد قبولك يف 
�سفحتك الإلكرتونية، ولتتمكن من ذلك، �سيلزمك 
وتاريخ  بك  اخلا�ص  اللتحاق  طلب  رقم  اإدخال 

ميالدك. انظر �سورة 9.
يف حال عدم ا�ستالمك لر�سالة ن�سية SMS لتهنئتك 
لوائح  �سمن  ا�سمك  ظهور  عدم  حال  يف  اأو  بالقبول 
القبول  بق�سم  الت�سال  يرجى  املقبولني،  الطلبة 
للح�سول على   02  642 8400 والت�سجيل على رقم 

امل�ساعدة.
�سورة 9
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إلزامية(: الوثائق املطلوبة  يرجى تقدمي الوثائق التالية )جميع 

الطلبة املواطنني 
الدار�سني يف ال�سف 

12 باملدار�س الثانوية 
احلكومية

�سورة من جواز �سفر دولة الإمارات العربية املتحدة �ساري املفعول •
�سورة ل�سفحتك يف خال�سة القيد* •
�سورة ل�سفحة رب الأ�سرة يف خال�سة القيد •
�سورة من �سهادة امليالد •
�سورة من بطاقة الهوية •
• )CEPA سورة �سخ�سية حديثة بحجم �سورة جواز ال�سفر** )اإلزامية لعملية الت�سجيل لمتحانات�

الطلبة املواطنني 
الدار�سني يف ال�سف 

12 باملدار�س الثانوية 
اخلا�سة

�سورة من جواز �سفر دولة الإمارات العربية املتحدة �ساري املفعول •
�سورة ل�سفحتك يف خال�سة القيد* •
�سورة ل�سفحة رب الأ�سرة يف خال�سة القيد •
�سورة من �سهادة امليالد •
�سورة من بطاقة الهوية •
• )CEPA سورة �سخ�سية حديثة بحجم �سورة جواز ال�سفر** )اإلزامية لعملية الت�سجيل لمتحانات�

يرجى قراءة ال�سيا�سات املتعلقة بالتحاق طلبة املدار�ص اخلا�سة )راجع �سفحة 14(.
اإىل ق�سم  التعليمية التي تتبعها  الثانوية مع ك�سف الدرجات بعد معادلتها من املنطقة  اإر�سال �سهادة  التاأكد من  يرجى 

.napo@mohesr.gov.ae القبول والت�سجيل عن طريق الفاك�ص رقم 7172 642 02 اأو عرب الربيد الإلكرتوين

الطلبة املواطنني 
الدار�سني خارج الدولة

�سورة من جواز �سفر دولة الإمارات العربية املتحدة �ساري املفعول •
�سورة ل�سفحتك يف خال�سة القيد* •
�سورة ل�سفحة رب الأ�سرة يف خال�سة القيد •
�سورة من �سهادة امليالد •
�سورة من بطاقة الهوية •
• )CEPA سورة �سخ�سية حديثة بحجم �سورة جواز ال�سفر** )اإلزامية لعملية الت�سجيل لمتحانات�

يرجى التاأكد من اإر�سال الوثائق التالية:
ال�سهادة ال�سادرة عن مدر�ستك بعد ت�سديقها من وزارة الرتبية يف البلد الذي تدر�ص فيه، وذلك يف حال كنت تدر�ص  •

يف مدر�سة حكومية يف اإحدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
بلد  • الثقايف يف  وامللحق  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �سفارة  بعد ت�سديقها من  ال�سادرة عن مدر�ستك  ال�سهادة 

الدرا�سة، ومعادلة ال�سهادة من وزارة الرتبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك يف حال كنت تدر�ص يف مدر�سة 
خا�سة يف اإحدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأو يف مدر�سة باأي دولة اأخرى يف العامل.

الطلبة اأبناء املواطنات

�سورة من جواز �سفر الطالب �ساري املفعول )اإن وجد( •
�سورة من بطاقة هوية الطالب )اأو اإي�سال الت�سجيل( اأو بطاقة م�سجل ل يحمل اأوراق ثبوتية •
�سورة من �سهادة ميالد الطالب •
• )CEPA سورة �سخ�سية حديثة للطالب بحجم �سورة جواز ال�سفر** )اإلزامية لعملية الت�سجيل لمتحانات�
�سورة من جواز �سفر الأم �ساري املفعول •
�سورة من خال�سة قيد الأم •
�سورة من بطاقة هوية الأم •

اإذا كنت تدر�ص يف مدر�سة خا�سة:
يرجى قراءة ال�سيا�سات املتعلقة بالتحاق طلبة املدار�ص اخلا�سة )راجع �سفحة 14(. •
يرجى التاأكد من اإر�سال �سهادة الثانوية مع ك�سف الدرجات بعد معادلتها من املنطقة التعليمية التي تتبعها اإىل ق�سم  •

القبول والت�سجيل عن طريق الفاك�ص رقم  7172 642 02 اأو عرب الربيد الإلكرتوين
.napo@mohesr.gov.ae

اإذا كنت تدر�ص يف مدر�سة خارج الدولة، يرجى التاأكد من اإر�سال الوثائق التالية:
ال�سهادة ال�سادرة عن مدر�ستك بعد ت�سديقها من وزارة الرتبية يف البلد الذي تدر�ص فيه، وذلك يف حال كنت تدر�ص  •

يف مدر�سة حكومية يف اإحدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
بلد  • الثقايف يف  وامللحق  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �سفارة  بعد ت�سديقها من  ال�سادرة عن مدر�ستك  ال�سهادة 

الدرا�سة، ومعادلة ال�سهادة من وزارة الرتبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك يف حال كنت تدر�ص يف مدر�سة 
خا�سة يف اإحدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأو يف مدر�سة باأي دولة اأخرى يف العامل.

مالحظات:

*   تاأكد من اإرفاق �سورة ل�سفحتك يف خال�سة القيد بالإ�سافة اإىل �سفحة املولود الآخر يف ال�سفحة املقابلة حتى واإن كانت فارغة، مع مراعاة 
و�سوح رقم اخلال�سة املوجود اأ�سفل ال�سفحة.

** احر�ص على اأن تكون ال�سورة ال�سخ�سية حديثة، ملونة، وا�سحة واأن يكون كامل الوجه ظاهرًا واأن تكون خلفية ال�سورة بي�ساء. يجب حتميل 
اأو عن طريق  الإلكرتوين  الربيد  والت�سجيل عن طريق  القبول  اإىل ق�سم  اإر�سالها  اأو  الإلكرتونية اخلا�سة بك  ال�سفحة  ال�سخ�سية يف  �سورتك 

�سندوق الربيد، مع العلم باأن ال�سور ال�سخ�سية املر�سلة عن طريق الفاك�ص غري مقبولة.
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الطلبة من ذوي االعاقة
طريق  )عن  التحاق  بطلبات  املتقدمني  الإعاقة  ذوي  من  الطلبة  على  يجب 
املعلومات  تقدمي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  باإحدى  والت�سجيل(  القبول  ق�سم 
الكاملة حول نوع الإعاقة التي يعانون منها �سواء كانت ب�سرية  اأو �سمعية اأو 
حركية اأو �سعوبات التعلم اأو الأمرا�ص امل�ستع�سية والأمرا�ص ال�سائعة، وذلك 
ليت�سنى ملوؤ�س�سات التعليم العايل توفريالدعم الطبي الالزم والبيئة الأكادميية 
ملقدم  بالإعاقة  املتعلقة  الت�سخي�سية  املعلومات  باأن  بالذكر  جدير  املنا�سبة. 

الطلب هي �سرية للغاية ول توؤثر على قرار القبول.

ق�سم  موظفي  فاإن   ،)CEPA( لمتحان  املعاقني  الطلبة  تاأدية  وبخ�سو�ص 
القبول والت�سجيل وق�سم امتحانات )CEPA( هم م�سوؤولون عن جتهيز جميع 
لتاأدية المتحان بطريقة منا�سبة  الأ�سا�سية الالزمة  الرتتيبات والحتياجات 

وعادلة )يرجى الطالع على اجلدول اأدناه(. يجب على الطلبة من ذوي الإعاقة املتقدمني بطلبات التحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل حتديد نوع 
الإعاقة يف �سفحة الطالب الإلكرتونية وذلك ل�سمان احل�سول على امل�ساعدة الالزمة يف املركز المتحاين.

ينبغي على الطلبة من ذوي الإعاقة املتقدمني لاللتحاق باإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل تقدمي تقرير طبي مف�سل ووا�سح بنوع الإعاقة على اأن يكون 
التقرير الطبي موقعًا وخمتومًا من قبل الطبيب املعالج اأو اجلهة املخت�سة، على اأن ُيقّدم التقرير قبل موعد المتحان باإ�سبوعني على الأقل. وُيف�سل 
اأو الذين  اأن الرتتيبات املُقّدمة للطلبة املعاقني  اإىل  اأن ي�ستمل التقرير الطبي على الحتياجات املطلوبة لتوفري الرعاية الالزمة. وجتدر الإ�سارة 
يعانون من اأمرا�ص مزمنة ل توؤثر عليهم �سلبًا اأو اإيجابًا فيما يخ�ص تطبيق �سروط اللتحاق والقبول مبوؤ�س�سات التعليم العايل مقارنًة ببقية الطلبة.

مالحظة:

�سيتم كذلك توفري جميع الحتياجات الالزمة لأداء امتحان )CEPA( لذوي احلالت املزمنة وامل�ستع�سية مثل: الربو، فقرالدم، �سغط الدم،  «
اأمرا�ص الغدة الدرقية واأمرا�ص الكلى، وذلك مبوجب ا�ستالم تقرير طبي عن احلالة. 

الترتيبات املقّدمة   وصف اإلعاقةنوع اإلعاقة

الإعاقة الب�سرية

�سعف نظر �سديد )ل ميكن قراءة كتيب الأ�سئلة 
ميكن  ل   ،"A4" باحلجم العتيادي لورقة المتحان
اأكرب((  قراءة كتيب الأ�سئلة ذو احلجم"A3")خط 

- العمى الكلي - �سعف يف القرنية، اإلخ.

 - اأكرب(  توفري كتيب الأ�سئلة بحجم "A3")خط 
توفري ن�سخة امتحانية على طريقة برايل - توفري م�ساعد 

)�سخ�ص يقوم بقراءة تعليمات المتحان اأو ي�ساعد يف ملئ 
الفراغات املحددة لالأجوبة( - اإعطاء 30 دقيقة اإ�سافية عند 

الطلب

القدرة على ال�سمع با�ستخدام ال�سماعات الطبية - الإعاقة ال�سمعية
ا�ستخدام لغة ال�سارة - ال�سمم الكلي، اإلخ

توفري تعليمات المتحان مكتوبة - اإعطاء 30 دقيقة اإ�سافية عند 
الطلب.

الإعاقة البدنية/
احلركية

ال�سلل الدماغي )م�ستخدم الكر�سي املتحرك، �سعف 
اأو �سلل يف اليدين( - الت�سلب املتعدد - اإ�سابات يف 

النخاع ال�سوكي - �سمور الع�سالت - العرج - التقزم 
- مر�ص الرعا�ص )الباركن�سون(، اإلخ

مكان معد لدخول الكر�سي املتحرك - اإعطاء 30 دقيقة اإ�سافية 
عند الطلب - اإجراء المتحان يف قاعة اأر�سية - توفري م�ساعد 

)�سخ�ص يقوم بقراءة تعليمات المتحان اأو ي�ساعد يف ملئ 
الفراغات املحددة لالأجوبة(.

اأمرا�ص اجلهاز 
املناعي

مر�ص الذئبة احلمراء - التهاب املفا�سل 
اإعطاء 30 دقيقة اإ�سافية عند الطلبالروماتويدي، اإلخ

اأمرا�ص اجلهاز 
الع�سبي

التوحد - ع�سر القراءة - مر�ص فرط احلركة 
وت�ستت النتباه - �سعوبات يف النطق - جراحة 

الدماغ - ال�سرع، اإلخ
�ستعامل كل حالة على حدة

الأمرا�ص ال�سائعة 
والأمرا�ص 
امل�ستع�سية

توفري الع�سري يف املركز المتحاين عند الطلبمر�ص ال�سكري
اإجراء المتحان يف قاعة اأر�سيةاأمرا�ص القلب

اإعطاء 30 دقيقة اإ�سافية عند الطلب الثال�سيميا
توفري المتحان بالن�سخة الورقية عند الطلب  ال�سداع الن�سفي ) ال�سقيقة(

الإلكرتوين  الربيد  خالل  من  التوا�سل  ُيرجى  الإعاقة،  ذوي  من  الطلبة  يخ�ص  فيما  املعلومات  من  مزيد  على  وللح�سول  لال�ستف�سار 
napo@mohesr.gov.ae اأو الت�سال على الرقم 1316 695 02.
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استمارة الفحص الطبي اإللكترونية املوحدة ملقّدمي طلبات االلتحاق 
عن طريق قسم القبول والتسجيل

يجب على الطلبة املتقدمني بطلبات التحاق ملوؤ�س�سات التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة )عن طريق ق�سم القبول والت�سجيل( تعبئة 
اأن تخ�سع املعلومات التي يقوم  ا�ستمارة الفح�ص الطبي والتي تعترب وثيقة ر�سمية حتتوي على معلومات هامة عن و�سع الطالب ال�سحي. يجب 
الطالب بتعبئتها ملوافقة طبيب املركز الطبي. ُي�سّرح للموؤ�س�سات التعليمية بالطالع على املعلومات اخلا�سة باحلالة ال�سحية للطلبة؛ الأمر الذي 
ي�ساعد املوؤ�س�سات على تقدمي الدعم الطبي املنا�سب للطلبة من ذوي الإعاقة وتوفري البيئة الأكادميية املالئمة لهم. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املعلومات 

الطبية ل توؤّثر على قرار القبول، ويتم الحتفاظ بها ب�سرّية تامة. 

عند تفعيل ا�ستمارة الفح�ص الطبي الإلكرتونية املوحدة، �سيتمكن الطلبة الذين اأكملوا تعبئة طلبات اللتحاق وا�ستوفوا جميع البيانات والوثائق 
املطلوبة من ا�ستخدام هذه اخلدمة، وذلك بعد ا�ستالمهم لر�سائل ن�سية SMS تعلمهم بتوفر ا�ستمارة الفح�ص الطبي يف بوابة الطالب الإلكرتونية 

ليقوموا بتعبئة الق�سم اخلا�ص بهم ومن ثم طباعة ال�ستمارة.

تتاألف ا�ستمارة الفح�ص الطبي من 4 �سفحات. 

اإجراء  الطالب من  ينتهي  الأخرية عندما  باملرحلة  وانتهاًء  ال�ستمارة  تعبئة  كيفية  تو�سيح  بدًءا من  للطالب  تعليمات  1( على  )ال�سفحة  حتتوي 
الفح�ص ويرتك ال�ستمارة يف املركز الطبي.

مت تخ�سي�ص مراكز طبية معينة 
لإجراء  تعليمية  منطقة  كل  يف 
عليك  للطلبة.  الطبي  الفح�ص 
املذكورة  املراكز  اإحدى  اختيار 
1( من ال�ستمارة  يف )ال�سفحة 
اإجرائك  حال  ويف  بك،  اخلا�سة 
طبي  مركز  يف  الطبي  للفح�ص 
لن  ا�ستمارتك،  يف  املذكور  غري 
و�سيطلب  الفح�ص  هذا  يعتمد 
اإظهار  الرجاء  اإعادته.  منك 
املركز  يف  ال�سحية  بطاقتك 

الطبي.

بتعبئة  تقوم  اأن  عليك  يجب 
اإلكرتونيًا؛   )2 )ال�سفحة 
تتعلق  اأ�سئلة  على  حتتوي  والتي 
بك  اخلا�ص  ال�سحي  بالتاريخ 
ميكنك   .)11 �سورة  )انظر 
اأدخلتها  التي  املعلومات  تغيري 
تقم  مل  طاملا  ال�ستمارة  يف 
اعتمادك  حال  ويف  باعتمادها. 
اإجراء  تتمكن من  لن  للمعلومات 
حينها  و�سيلزمك  تغيريات  اأي 
مع  كاملة،  ال�ستمارة  طباعة 
العلم باأن احلد الأق�سى لطباعة 

ال�ستمارة هو 4 مرات فقط. 
�سورة 10
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تتم تعبئة )ال�سفحة 3( من قبل الطبيب الذي اأجرى الك�سف والفحو�سات الطبية. وحتتوي )ال�سفحة 4( من ال�ستمارة على تعليمات موجهة اإىل 
الأطباء بهذا اخل�سو�ص.

الرجاء التاأكد من ترك ا�ستمارة الفح�ص الطبي يف املركز الطبي بعد انتهائك من اإجراء الفح�ص. و�سيقوم ق�سم القبول والت�سجيل بجمع ال�ستمارات 
من املراكز الطبية واإ�سافتها اإىل �سفحات الطلبة الإلكرتونية. 

يرجى املبادرة بتعبئة ا�ستمارة الفح�ص الطبي واإجراء الفح�ص مبجرد ا�ستالمك للر�ســالة الن�سية SMS التي تعلمك بتوفر ا�ستمارتك الطبية يف 
ال�سفحة الإلكرتونية اخلا�سة بك.

لال�ستف�سار واحل�سول على مزيد من املعلومات، يرجى الت�سال بق�سم القبول والت�سجيل على رقم 8400 642 02 اأو اإر�سال بريد اإلكرتوين اإىل 
العنوان napo@mohesr.gov.ae لتح�سل على امل�ساعدة الالزمة.
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لقد تعلمنا من هذا الزدهار 
اأن نبني دولتنا من خالل 

التعليم واملعرفة واأن نرعى 
اأجياًل من الرجال والن�ساء 

املتعلمني.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

اهلل( )رحمه 



االمتحان العام لقياس الكفاءة 
الرتبوية

�ص.ب: 45372، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف: 8400 642 02
فاك�ص: 7172 642 02

www.mohesr.gov.ae
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)CEPA( المتحان العام لقيا�س الكفاءة الرتبوية
ي�ستمل المتحان العام لقيا�ص الكفاءة الرتبوية على امتحانني: �سيبا–اللغة الإجنليزية و �سيبا–الريا�سيات. وعلى الطالب الذي يتقدم من خالل 
ق�سم القبول والت�سجيل بطلب لاللتحاق بجامعة الإمارات العربية املتحدة، اأو كليات التقنية العليا، اأو جامعة زايد، اأو معهد التكنولوجيا التطبيقية، 
اأو معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني، اأو كلية الإمارات للتطوير الرتبوي، اأو البعثات اخلارجية، تاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية حيث اأنه 
اأحد اأهم �سروط القبول. اإذا مل يقم الطالب بتاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية، لن ُيوؤخذ طلبه لاللتحاق باإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل بعني 
العتبار. وقد يتاأهل الطالب احلا�سل على تقدير عاٍل يف امتحان �سيبا–اللغة الإجنليزية للقبول يف الربنامج الدرا�سي التخ�س�سي مبا�سرًة دون 

احلاجة اإىل اللتحاق بربنامج اللغة الإجنليزية يف ال�سنة التح�سريية.

�سيقوم ق�سم القبول والت�سجيل بر�سد نتيجتك يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية يف طلب اللتحاق الإلكرتوين اخلا�ص بك، و�سوف ُت�ستخدم هذه 
النتيجة من قبل املوؤ�س�سة التعليمية لتحديد م�ستوى الطالب الدرا�سي يف برنامج اللغة الإجنليزية يف ال�سنة التح�سريية.

�سيبا-اللغة  امتحان  انعقاد  تواريخ  على  لالطالع  الإلكرتونية  الطالب  بوابة  اأو   www.mohesr.gov.ae الإلكرتوين  الوزارة  موقع  زيارة  يرجى 
الإجنليزية. �سوف ت�ستلم قبل المتحان ر�سالة من ق�سم القبول والت�سجيل تو�سح املوعد واملكان الذي �سيعقد فيه امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية.

�سوف ُي�ستخدم امتحان �سيبا-الريا�سيات يف العام الأكادميي 2014/2013 من قبل بع�ص موؤ�س�سات التعليم العايل كامتحان حتديد م�ستوى للطلبة 
املقبولني بها. بعد قبول الطلبة للدرا�سة يف هذه املوؤ�س�سات، �سيتم الت�سال بهم من قبل املوؤ�س�سة لتحديد موعد ومكان المتحان. 

امتحان سيبا-اللغة اإلجنليزية

ي�ستغرق امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية مدة �ساعتان، وينق�سم اإىل ثالثة اأق�سام: القواعد واملفردات، القراءة، والكتابة. توجد طريقتان لتقدمي 
اإلكرتونية )بوا�سطة احلا�سب الآيل(، و�سوف حتدد لك اإحدى الطريقتني، علمًا باأنه ل يحق للطالب  المتحان - كتابية ) ورقة وقلم( والأخرى 

حتديد طريقة تاأدية المتحان التي يف�سلها.

ل توجد فرتة ا�سرتاحة بني اأق�سام المتحان. ُين�سح بتق�سيم توقيت المتحان كالتايل: 45 دقيقة للقواعد واملفردات، و 45 دقيقة للقراءة، و 30 
دقيقة للكتابة، علمًا باأن تعليمات واإر�سادات المتحان متوفرة باللغتني العربية والإجنليزية.

يحتوي ق�سم القواعد واملفردات على 45 �سوؤاًل يف القواعد و40 �سوؤاًل يف املفردات، علمًا باأن جميع اأ�سئلة هذا الق�سم متعددة الختيارات. تقي�ص 
اأ�سئلة القواعد م�ستوى معرفة الطالب بالقواعد العامة للغة الإجنليزية، وتقي�ص اأ�سئلة املفردات م�ستوى معرفة الطالب باملفردات العامة يف اللغة 

الإجنليزية.
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أسئلة مكررة

هل �ستتوفر و�سائل نقل خا�سة لالمتحان؟ •
ل، على الطلبة ا�ستخدام و�سائل النقل اخلا�سة بهم للو�سول اإىل مكان المتحان.

ما هي الأ�سياء التي يجب علي اإح�سارها لالمتحان؟ •
يجب عليك اإح�سار جواز �سفرك الأ�سلي �ساري املفعول اأو بطاقة الهوية �سارية املفعول، بالإ�سافة اإىل ر�سالة امتحان �سيبا.

هل من املفرو�ص اأن اأح�سر معي قلم ر�سا�ص، اأوراق للكتابة و/اأو اآلة حا�سبة؟ •
ل حت�سر معك اأية مواد اإىل قاعة المتحان، حيث �سيتم توفري كافة املواد التي حتتاجها لأداء المتحان من قبل املوقع اخلا�ص بالمتحان، علمًا 

باأنه مينع ا�ستخدام الآلة احلا�سبة.
هل من امل�سموح يل اأن اأح�سر معي الهاتف النقال؟ •

نعم، ولكن يجب اأن يكون هاتفك النقال اأثناء تاأديتك لالمتحان مغلقًا وبعيدًا عنك.
هل ميكن تقدمي امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية اأكرث من مرة؟ •

نعم، �سوف مُينح كل طالب يف العام الدرا�سي 2014/2013 فر�ستان كحد اأق�سى لتاأدية امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية. �سارع يف تقدمي طلب 
اللتحاق لت�سمن احل�سول على الفر�ستني معًا. 

 .www.mohesr.gov.ae وملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع الوزارة الإلكرتوين
 متى ميكنني تقدمي امتحان �سيبا-الريا�سيات؟ •

�سوف ي�ستخدم امتحان �سيبا-الريا�سيات يف العام الأكادميي 2014/2013 من قبل بع�ص موؤ�س�سات التعليم العايل كامتحان حتديد م�ستوى 
للطلبة املقبولني بها. بعد قبول الطلبة للدرا�سة يف هذه املوؤ�س�سات، �سيتم الت�سال بهم من قبل املوؤ�س�سة لتحديد موعد ومكان المتحان.

اأنا ل�ست متاأكدًا باأنني �ساألتحق مبوؤ�س�سات التعليم العايل، هل من ال�سروري اأن اأتقدم لمتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية؟ •
حتى يف حال عدم تاأكدك من رغبتك باللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل، ُيف�سل اأن تتقدم بطلب التحاق وتوؤدي المتحان العام لقيا�ص الكفاءة 

الرتبوية )CEPA( يف مادة اللغة الإجنليزية حتى ل ت�سيع عليك فر�سة اللتحاق لحقًا اإذا قمت بتغيري خططك امل�ستقبلية.
ما هي اجلهة التي ميكنني الت�سال بها للح�سول على املزيد من املعلومات حول المتحان العام لقيا�ص الكفاءة الرتبوية )CEPA(؟ •

اإذا كانت لديك اأية ا�ستف�سارات حول امتحانات �سيبا وللح�سول على اختبارات جتريبية،  يرجى زيارة املوقع  الإلكرتوين لوزارة التعليم العايل 
 .www.mohesr.gov.ae والبحث العلمي

كما باإمكانك الت�سال بق�سم القبول والت�سجيل اأو بق�سم المتحان العام لقيا�ص الكفاءة الرتبوية )CEPA( على الأرقام التالية:
02 642 8400

02 695 1431

napo@mohesr.gov.ae :اأو اإر�سال بريد اإلكرتوين على العنوان

يحتوي ق�سم القراءة على 25 �سوؤاًل متعدد الختيارات ويتكون من قطعتني من النوع الو�سفي اأو الروائي، وحتتوي كل قطعة على 400 كلمة، بالإ�سافة 
اإىل قطعة ثالثة غري واقعية ك�سفحة من موقع اإلكرتوين اأو كتيب.

يحتوي ق�سم الكتابة على مهمة واحدة يجب فيها على الطالب كتابة مقالة حتتوي على ما ل يقل عن 150 اإىل 200 كلمة باأ�سلوب الو�سف واإبداء 
الراأي. يتم تقييم املقالة من حيث القواعد واملفردات والإمالء والتنظيم.

امتحان سيبا-الرياضيات

ي�ستغرق امتحان �سيبا-الريا�سيات مدة 90 دقيقة ويحتوي على 50 �سوؤاًل متعدد الختيارات يف اأربع جمالت مهمة يف الريا�سيات وهي: الأرقام 
والأ�سكال والعالقات، حتليل البيانات والحتمالت، الهند�سة والقيا�سات، واجلرب. تتفاوت م�ستويات الأ�سئلة اإىل ثالثة م�ستويات وهي: الأ�سا�سي 

واملتو�سط واملتقدم، وتتوفر الأ�سئلة باللغتني العربية والإجنليزية، علمًا باأنه ل ي�سمح با�ستخدام الآلة احلا�سبة خالل المتحان.

ميكنك التح�سري لأداء امتحايّن �سيبا-اللغة الإجنليزية و�سيبا-الريا�سيات من خالل التدرب على المتحانات التجريبية املتوفرة يف موقع الوزارة 
www.mohesr.gov.ae الإلكرتوين
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تعترب جامعة الإمارات العربية 
املتحدة اأول منارة للفكر 

الإن�ساين والن�ساط العلمي 
يف وطننا.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

اهلل( )رحمه 



عمادة القبول والت�سجيل )اإدارة القبول(
هاتف: 4355 713 03
 فاك�ص: 4989 713 03

UnderGradAdmissions@uaeu.ac.ae 
www.uaeu.ac.ae

جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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الثانوية  �سهادة  املواطنني احلا�سلني على  للطلبة  العايل  التعليم  لتوفري فر�ص  تعليمية وطنية،  املتحدة كموؤ�س�سة  العربية  الإمارات  اأُن�سئت جامعة 
العامة. وتتمثل ر�سالة اجلامعة يف اأنها جامعة عربية اإ�سالمية، توفر لكافة مواطني الدولة فر�ص التعليم اجلامعي املالئم والفعال وحتقق خلّريجيها 
منارة  دومًا  وتكون  والإن�سان،  املجتمع  خدمة  على  وتقوم  وتقنياته،  الع�سر  م�ستحدثات  ل�ستيعاب  بجد  وتعمل  والتاأهيل،  الإعداد  م�ستويات  اأعلى 

للمعارف الإن�سانية وم�سدر اإ�سعاع فكري وح�ساري ميتد اأثره با�ستمرار اإىل كافة اأرجاء الوطن.

ومتنح اجلامعة �سهادة البكالوريو�ص خلّريجيها يف تخ�س�سات متنوعة لأكرثمن �سبعة و�ستني  تخ�س�سًا تتوزع على ت�سع كليات، بالإ�سافة اإىل برامج 
الدرا�سات العليا )املاج�ستري والدكتوراة(.

الأن�سطة اجلامعية
لقد اأدركت جامعة الإمارات العربية املتحدة اأهمية الأن�سطة الال�سفية يف احلياة اجلامعية، واأنه بقدر اهتمامها بطلبتها بقدر ما حتققه من دور 
اإىل الأن�سطة الال�سفية كجزء من ن�سيج �سيا�ستها التعليمية الرتبوية اجلامعية. واأن الطالب يكت�سب  اأن نراها تنظر  اإيجابي من�سود، لذا ل غرو 
من خالل ممار�سته لتلك الن�ساطات خربات متكاملة تعد جزءًا من املنهج الدرا�سي، من هذه القناعة جندها تخ�س�ص اإدارتني لرعاية ال�سباب 
والأن�سطة الطالبية -طالب وطالبات- ُتعنى بتقدمي برامج يتم التخطيط لها على �سوء احتياجات الطالب. ف�ساًل عن تخ�سي�ص مرافق لالأن�سطة 
وجتهيزها باأحدث التقنيات وا�ستقطاب املتمّيزين لرعاية املواهب الطالبية وتوظيفها يف عمل مثمر، وتخ�سي�ص يوم للجمعيات العلمية والن�ساط 
الثقافية -  الأن�سطة  اأن�سطة وخدمات عدة:  الطالبية  والأن�سطة  ال�سباب  اإدارة رعاية  تقدم  املختلفة، كما  اأن�سطتها  لعر�ص  اجلامعي من كل عام 
لرعاية  تت�سمن: �سندوق  والتي  للطلبة  الجتماعية  الرعاية  تقدم خدمات  واأي�سًا  الريا�سية.  الأن�سطة   - الفنية  الأن�سطة   - الجتماعية  الأن�سطة 
الطلبة - رعاية الفئات ذوي الإعاقة؛ ملا لهذه الأن�سطة من تاأثري جيد يف بناء �سخ�سية الطالب اجلامعي وجعله اإن�سانًا منتجًا ومثمرًا يف املجتمع، 

واإبراز ملواهب الطلبة يف اأثناء الدرا�سة اجلامعية.

ال�سكن اجلامعي
تقوم اجلامعة بتوفري �سكن للطلبة املقيمني خارج مدينة العني، وُيعنى ال�سكن بتوفري جميع امل�ستلزمات الأ�سا�سية للطلبة، وذلك بتوفري جميع �سبل 
الراحة من قاعات درا�سية متطورة ومرافق ريا�سية حديثة، واأندية اجتماعية والتي من �ساأنها امل�ساهمة يف تطوير �سخ�سية الطالب والعمل على 
دجمه يف احلياة العلمية والعملية واإك�سابه اأ�سدقاء جدد. كما اأن اإدارة ال�سكن اجلامعي تويل اهتمامًا كبريًا للطلبة ذوي الإعاقة، وذلك بتوفري �سكن 

خا�ص بهم والعمل على تاأمني وت�سهيل عملية انتقالهم من واإىل ال�سكن اجلامعي.

جامعة الإمارات العربية املتحدة
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برامج البكالوريوس في جامعة اإلمارات العربية املتحدة  – 2014/2013 

الهند�سة كلية 
• بكالوريو�ص يف الهند�سة املعمارية 	
• بكالوريو�ص يف الهند�سة املدنية	
• بكالوريو�ص يف الهند�سة الكيميائية	
• بكالوريو�ص يف الهند�سة الكهربائية	
• بكالوريو�ص يف هند�سة الت�سالت	
• بكالوريو�ص يف الهند�سة امليكانيكية	
• بكالوريو�ص يف هند�سة البرتول 	

املعلومات تقنية  كلية 
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )ت�سميم نظم احلا�سوب( 	
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )الأنظمة الذكية( 	
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )التجارة الإلكرتونية( 	
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )اأمن املعلومات( 	
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )نظم املوؤ�س�سات( 	
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )ال�سبكات( 	
• بكالوريو�ص العلوم يف تقنية املعلومات )تطوير الربجميات(	

العلوم كلية 
• بكالوريو�ص العلوم يف علوم احلياة )م�سار البيولوجيا العامة(	
• بكالوريو�ص العلوم يف علوم احلياة )م�سار البيولوجيا البيئية(	
• بكالوريو�ص العلوم يف علوم احلياة )م�سار البيولوجيا اخللوية واجلزيئية(	
• بكالوريو�ص العلوم يف الكيمياء	
• بكالوريو�ص العلوم يف الكيمياء احليوية	
• بكالوريو�ص العلوم يف اجليولوجيا )م�سار اجليولوجيا التطبيقية(	
• بكالوريو�ص العلوم يف اجليولوجيا )م�سار جيولوجيا البرتول(	
• بكالوريو�ص العلوم يف الريا�سيات	
• بكالوريو�ص العلوم يف الفيزياء	
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والجتماعية الإن�سانية  العلوم  كلية 
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: جغرافيا( 	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: الت�سال اجلماهريي(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: اللغة العربية واآدابها(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: الأدب الإجنليزي(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: اللغويات(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: التاريخ(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: اللغويات التطبيقية(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: العلوم ال�سيا�سية(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: علم النف�ص(	
• بكالوريو�ص يف اخلدمة الجتماعية	
•  بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: علم الجتماع(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: درا�سات الرتجمة(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: الفل�سفة(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: القيادة واملجتمع(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: الدرا�سات ال�سياحية(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص: اللغة الفرن�سية(	
• بكالوريو�ص يف الآداب )تخ�س�ص مزدوج: لأي برناجمني تطرحهما الكلية(	

القانون كلية 
• بكالوريو�ص يف القانون	

والزراعة الأغذية  كلية 
• بكالوريو�ص العلوم يف علم الب�ساتني	
• بكالوريو�ص العلوم يف امل�سائد البحرية والإنتاج احليواين	
• بكالوريو�ص العلوم يف الإدارة الزراعية	
• بكالوريو�ص العلوم يف علم الأغذية	
• بكالوريو�ص العلوم يف علوم التغذية	
• بكالوريو�ص العلوم يف تنظيم التغذية	
• بكالوريو�ص العلوم يف الطب البيطري	
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والقت�ساد الإدارة  كلية 
• بكالوريو�ص الإدارة يف املحا�سبة	
• بكالوريو�ص الإدارة يف القت�ساد 	
• بكالوريو�ص الإدارة يف التمويل وامل�سارف	
• بكالوريو�ص الإدارة يف الإح�ساء	
• بكالوريو�ص الإدارة يف اإدارة الأعمال )نظم املعلومات الإدارية(	
• بكالوريو�ص الإدارة يف اإدارة الأعمال )ت�سويق(	
• بكالوريو�ص الإدارة يف اإدارة الأعمال )اإدارة العمليات اللوج�ستية والإمداد(	
• بكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال )ريادة الأعمال(	
• بكالوريو�ص الإدارة يف اإدارة الأعمال )اإدارة وتطوير املوارد الب�سرية(	
• بكالوريو�ص الإدارة يف اإدارة الأعمال )تخ�س�ص مزدوج: لأي تخ�س�سني يطرحهما ق�سم اإدارة الأعمال �سمن بكالوريو�ص اإدارة الأعمال(	

ال�سحية والعلوم  الطب  كلية 
• بكالوريو�ص العلوم الطبية	
• دكتور طب 	

فقط( )للطالبات  الرتبية  كلية 
• بكالوريو�ص يف الرتبية )تخ�س�ص الطفولة املبكرة(	
• بكالوريو�ص يف الرتبية ) تخ�س�ص الرتبية البتدائية: م�سار الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية(	
• بكالوريو�ص يف الرتبية ) تخ�س�ص الرتبية البتدائية م�سار الريا�سيات والعلوم(	
• بكالوريو�ص يف الرتبية ) تخ�س�ص الرتبية البتدائية م�سار الجتماعيات والرتبية الوطنية(	
• بكالوريو�ص يف الرتبية ) تخ�س�ص الرتبية البتدائية م�سار اللغة الإجنليزية(	
• بكالوريو�ص يف الرتبية )تخ�س�ص الرتبية اخلا�سة م�سار الإعاقات الب�سيطة واملتو�سطة(	
• بكالوريو�ص يف الرتبية )تخ�س�ص الرتبية اخلا�سة م�سار املوهبة والتفوق(	
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بناء الإن�سان اأف�سل 
ال�ستثمارات فوق اأر�سنا، 

وهو الركيزة الأ�سا�سية 
لعملية التنمية.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ 



اخلدمات الأكادميية املركزية و�سوؤون الطالب
هاتف: 4600 681 02
فاك�ص: 2637 681 02

www.hct.ac.ae

 كليـات التقنية العليــا
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اإىل توفري التعليم النوعي الذي يعزز الف�سول الفكري والإبداع وحب التعلم. وتوفر الكليات الفر�ص القّيمة، واأحدث  تهدف كليات التقنية العليا 
التقنيات املتطورة، والبنية التحتية، وبيئة تعليمية متميزة. وتعمل كليات التقنية العليا على اإعداد طلبتها الإعداد الأمثل ليكونوا مواطنني منتجني 

ي�ساهمون بفاعلية يف عامل اليوم �سريع التطور.

وتتمثل ر�سالة كليات التقنية العليا يف اللتزام بتوفري التعليم التقني والفني املتميز للطلبة يف اإطار من الحرتام التام للمعتقدات والقَيم املختلفة.

وتعمل الكليات على اإك�ساب خّريجيها القدرات اللغوية للعمل بفاعلية يف بيئة عاملية، واملهارات الفنية للنجاح يف عامل اليوم التقني املتزايد التعقيد، 
والإمكانات الفكرية ملواكبة التطورات والتغرّيات امل�ستمرة، واللتزام بالتنمية امل�ستدامة، واملعطيات القيادية للم�ساهمة بفاعلية يف املجتمع ملا فيه 

اخلري للجميع.

حالة الإحلاق – برامج البكالوريو�س: معايري القبول يف الربنامج التخ�س�سي املختار مبا�سرًة
با�ستثناء طلبة برامج الهند�سة، يحق للطلبة احلا�سلني على العالمة املطلوبة يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية بالإ�سافة اإىل احلد الأدنى من 
املعدل املطلوب يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها، وامل�ستوفني ملتطلبات امتحان IELTS اأو TOEFL املحددة من قبل كليات التقنية العليا، 
اللتحاق بربنامج البكالوريو�ص املختار مبا�سرًة. غري اأنه يتوجب عليهم اإمتام متطلبات م�ساق الريا�سيات MATH 2 اأو ما يعادله بنهاية ال�سنة 

الدرا�سية الأوىل. يرجى الإطالع على ال�سفحة 17 من دليل الطالب.

اإن اإمتام متطلبات م�ساق الريا�سيات MATH 2 اأو ما يعادله هو متطلب اإلزامي لاللتحاق بجميع برامج الهند�سة.

 MATH 2 املعادلت املقبولة مل�ساق الريا�سيات
على الطالب اجتياز اأحد المتحانات التالية باحل�سول على تقدير C فما فوق:

• )UCLES( ال�سهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي والتي جُترى من قبل نقابة المتحانات املحلية بجامعة كامربدج :IGCSE

كليــــــــــــات التقنيــة العليـــــــــــا 
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سيبا-اللغة اإلجنليزيةمستوى اللغة اإلجنليزية في البرنامج التحضيري
170 فما فوقامل�ستوى الرابع

 164 - 169 امل�ستوى الثالث

 157 - 163امل�ستوى الثاين

 150 - 156 امل�ستوى الأول

GCSE: ال�سهادة العامة للتعليم الثانوي •

GCE O-Level: ال�سهادة العامة للتعليم - امل�ستوى العادي – )الدولية( •

 اأو
على الطالب اجتياز اأحد المتحانات اأو اإمتام اأحد امل�ساقات كما هو مبني اأدناه:

• SAT احل�سول على عالمة 500 فما فوق يف جزء الريا�سيات يف امتحان
• ACT احل�سول على عالمة 18 فما فوق يف جزء الريا�سيات يف امتحان
•  )IB( احل�سول على عالمة 5 فما فوق يف مادة الريا�سيات يف البكالوريا الدولية
اإمتام متطلبات م�ساق الريا�سيات بنجاح يف كليات التقنية العليا Math 070، اأو Math N02M، اأو Math 105، اأو م�ساق متقدم يف الريا�سيات •

حالة الإحلاق – برامج الدبلوم التطبيقي: معايري القبول يف الربنامج التخ�س�سي املختار مبا�سرًة
يحق للطلبة احلا�سلني على الدرجة املطلوبة يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية بالإ�سافة اإىل احلد الأدنى من املعدل املطلوب يف �سهادة الثانوية 
على  الإطالع  يرجى  مبا�سرًة.  املختار  التطبيقي  الدبلوم  بربنامج  اللتحاق  العليا،  التقنية  كليات  ومتطلبات  ل�سروط  وفقًا  يعادلها،  ما  اأو  العامة 

ال�سفحة 17 من دليل الطالب.
حالة الإحلاق – الربنامج التح�سريي

ميكن اإحلاق الطلبة املتقدمني غري امل�ستوفني ل�سروط “اللتحاق املبا�سر” بربامج البكالوريو�ص اأو الدبلوم التطبيقي بالربنامج التح�سريي.
يتم اإحلاق طلبة الربنامج التح�سريي باأحد امل�ستويات الأربعة للغة الإجنليزية يف الربنامج التح�سريي وفقًا للجدول التايل:

برنامج اللتحاق – اللتحاق بربامج البكالوريو�س التطبيقية
با�ستثناء طلبة برامج الهند�سة، ُي�سمح جلميع الطلبة امل�ستمرين يف الربنامج التح�سريي – امل�ستوى الرابع، والذين اأمتوا متطلبات اللغة الإجنليزية 
اأنه يتوجب  يف الربنامج التح�سريي، ومل يتموا متطلبات الريا�سيات، باللتحاق بال�سنة الدرا�سية الأوىل من الربنامج التخ�س�سي املختار. غري 

عليهم اإمتام متطلبات م�ساق الريا�سيات MATH 2 اأو ما يعادله بنجاح بنهاية ال�سنة الدرا�سية الأوىل.
اإن اإمتام متطلبات م�ساق الريا�سيات MATH 2 اأو ما يعادله هو متطلب اإلزامي لاللتحاق بجميع برامج الهند�سة.
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برامج البكالوريوس في كليات التقنية العليا – 2014/2013

ق�سم تكنولوجيا الت�سال التطبيقي

 البكالوريو�س يف العلوم التطبيقية

الت�سال التطبيقي )ال�سور املتحركة(
الت�سال التطبيقي )الإعالم التطبيقي(

الت�سال التطبيقي )الت�سال املوؤ�س�سي والإعالمي( 
الت�سال التطبيقي )ت�سميم وت�سويق الأزياء(

الت�سال التطبيقي )الفنون التخطيطية(
الت�سال التطبيقي )اإنتاج الفيديو(

ق�سم اإدارة الأعمال

البكالوريو�س يف العلوم التطبيقية

اإدارة الأعمال )عامة(
اإدارة الأعمال )حما�سبة(

اإدارة الأعمال )اخلدمات املالية والأعمال امل�سرفية(
اإدارة الأعمال )اإدارة املوارد الب�سرية(
اإدارة الأعمال )اإدارة الأعمال الدولية(

اإدارة الأعمال )اإدارة وتطوير العقارات(
اإدارة الأعمال )اإدارة اجلودة والإ�سرتاتيجية(

اإدارة الأعمال )اإدارة �سل�سلة التوريد(
اإدارة الأعمال )ال�سياحة واإدارة الأن�سطة(

ق�سم الرتبية

البكالوريو�س

الرتبية )التعليم للمرحلة التمهيدية(
الرتبية )تكنولوجيا التعليم(

الرتبية )تدري�ص اللغة الإجنليزية يف املدار�ص(
الرتبية )التعليم للمرحلة البتدائية(

ق�سم تكنولوجيا الهند�سة

البكالوريو�س يف العلوم التطبيقية

تكنولوجيا هند�سة الطريان )الربنامج خا�سع للموافقة(
تكنولوجيا �سيانة الطائرات )الهياكل واملحركات(

تكنولوجيا �سيانة الطائرات )الطريان(
تكنولوجيا الهند�سة الطبية الأحيائية

تكنولوجيا الهند�سة الكيميائية
تكنولوجيا الهند�سة املدنية

تكنولوجيا الهند�سة الكهربائية
تكنولوجيا الهند�سة الإلكرتونية
تكنولوجيا الهند�سة امليكانيكية

تكنولوجيا الهند�سة الإلكرتوميكانيكية
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ق�سم العلوم ال�سحية

البكالوريو�س يف العلوم التطبيقية
الإر�ساد املهني

ال�سحة املجتمعية
امل�سورة والإر�ساد

البكالوريو�س 

�سحة الأ�سنان
الإدارة والقيادة ال�سحية

علوم املختربات الطبية
ال�سيدلة

العمل الجتماعي

البكالوريو�س يف العلوم 
اإدارة املعلومات ال�سحية

الت�سوير بالأ�سعة
التمري�ص

ق�سم علوم الكمبيوتر واملعلومات

البكالوريو�س يف العلوم التطبيقية

اأنظمة املعلومات )احللول التجارية(
اأنظمة املعلومات )الأمن والأنظمة اجلنائية( 

اأنظمة املعلومات )تطوير التطبيقات(
اأنظمة املعلومات )تقنيات التدري�ص واإدارة التدريب(

اأنظمة املعلومات )تقنيات الو�سائط املتعددة التفاعلية(
اأنظمة املعلومات )ال�سبكات الإلكرتونية(
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ق�سم اإدارة الأعمال

الدبلوم يف اإدارة الأعمال التطبيقية
خدمة العمالء

التجزئة
ق�سم الرتبية

م�ساعد يف الف�سل الدرا�سيالدبلوم يف الرتبية التطبيقية
ق�سم تكنولوجيا الهند�سة

الدبلوم يف تكنولوجيا الهند�سة التطبيقية

�سيانة الطائرات
الهند�سة الكيميائية
الهند�سة الكهربائية

هند�سة القيا�ص والتحكم
الهند�سة امليكانيكية

ق�سم العلوم ال�سحية

الدبلوم يف العلوم ال�سحية التطبيقية
اإدارة الرعاية ال�سحية

اإدارة معلومات الرعاية ال�سحية
ق�سم علوم الكمبيوتر واملعلومات

 الدبلوم يف علوم الكمبيوتر واملعلومات التطبيقية
دعم واإدارة اأنظمة الكمبيوتر

دعم واإدارة املكاتب الإلكرتونية

برامج الدبلوم التطبيقي في كليات التقنية العليا – 2014/2013

برنامج اللتحاق – اللتحاق بربامج الدبلوم التطبيقي
ميكن جلميع الطلبة امل�ستمرين يف الربنامج التح�سريي – امل�ستوى الثاين، والذين ح�سلوا على عالمة %55 كحد اأدنى يف م�ساق اللغة الإجنليزية، 

اللتحاق بربامج الدبلوم التطبيقي.
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العليا التقنية  الهاتفكليات  الفاك�سرقم  الإلكرتوين�س.برقم  املوقع 
http://aac.hct.ac.ae  17155  0099 782 03 0888 782 03كلية العني للطالب

http://aac.hct.ac.ae  17258 0766 782 03 0777 782 03كلية العني للطالبات 

www.admc.hct.ac.ae  25035  1571 445 02 1514 445 02كلية اأبو ظبي للطالب 

كلية اأبو ظبي للطالبات - مدينة اأبوظبي
كلية اأبوظبي للطالبات - مدنية خليفة اأ

02 641 3839 

02 657 8000

02 641 3456 

02 657 8140
 41012  www.adwc.hct.ac.ae

http://dbm.hct.ac.ae  15825  0303 326 04 0333 326 04كلية دبي للطالب

http://dwc.hct.ac.ae  16062  3939 267 04 2929 267 04كلية دبي للطالبات

http://fjw.hct.ac.ae  4114  2113 222 09 2112 222 09كلية الفجرية للطالب 

http://fjw.hct.ac.ae  1626  1313 228 09 1212 228 09كلية الفجرية للطالبات

http://mzc.hct.ac.ae  58855  9081 884 02 3700 894 02كلية مدينة زايد للطالب

http://mzc.hct.ac.ae  58855  9081 884 02 3700 894 02كلية مدينة زايد للطالبات

http://rakc.hct.ac.ae  4793  1611 221 07 2999 221 07كلية راأ�ص اخليمة للطالب 

http://rakc.hct.ac.ae  4792  0660 221 07 0550 221 07كلية راأ�ص اخليمة للطالبات 

http://mzc.hct.ac.ae  58855  8158 877 02 3800 894 02كليات الروي�ص 

http://shct.hct.ac.ae  7946  5252 558 06 5222 558 06كلية ال�سارقة للطالب 

http://shct.hct.ac.ae  7947  5353 558 06 5333 558 06كلية ال�سارقة للطالبات 

معلومات االتصال
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الكتاب هو وعاء العلم 
واحل�سارة والثقافة واملعرفة 

والآداب والفنون.   

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

اهلل( )رحمه 



فرع دبيفرع أبوظبي

�ص.ب 144534
اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

info@zu.ac.ae
هاتف: 3111 599 02
فاك�ص: 1901 445 02

�ص.ب 19282
دبي، الإمارات العربية املتحدة

info@zu.ac.ae
هاتف: 1111 402 04
فاك�ص: 1011 402 04

 
www.zu.ac.ae

 جــــــامعة زايــــــــد
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لقد حققت جامعة زايد اإجنازًا مهمًا يف التفّوق العلمي بح�سولها على العتماد الأكادميي العاملي لت�سبح بذلك اجلامعة الرائدة يف الإمارات 
واملنطقة، مر�ّسخًة اأعلى املعايري الأكادميية واأرقى عنا�سر الفكر والثقافة، لت�ساهي زميالتها من كربى اجلامعات يف العامل. ولأنها حتمل 
ا�سم قائد الأمة، فاإن اأفراد الهيئة التدري�سية ي�سعون خرباتهم التعليمية الوا�سعة يف متناول الطلبة لينهلوا العلم واملعرفة ويتخرجوا منها 
متمكنني من اللغتني العربية والإجنليزية ويف جعبتهم معارف عميقة يف جمالت تقنية املعلومات والتفكري النقدي والتحليل الكمّي واملعارف 

العامة بالإ�سافة اإىل متّتعهم مبهارات التوعية العالية واحل�ص القيادي. 

تقدم  اجلامعة لطلبتها العديد من التخ�س�سات بالإ�سافة اإىل التدريب العملي املقرر الذي ي�ستمر ملدة ت�سعة اأ�سابيع يف �سوق العمل كل ح�سب 
اخت�سا�سه، ليتخرجوا اأفرادًا موؤهلني لدخول جمال العمل وتطوير اأنف�سهم ليكونوا مفخرًة للوطن.

الإجنليزية.  باللغة  مهاراتهم  بتطوير  الطالب  يبداأ  الأكادميي" حيث  الإعداد  "برنامج  زايد من خالل  ملعظم طلبة جامعة  املتميزة  احلياة  تبداأ 
هذا الربنامج ي�ساعدهم على اجتياز الربنامج التايل وهو "برنامج التعليم العام" والذي يعتمد اأ�سا�سًا على اللغة الإجنليزية. يبداأ الطلبة يف هذا 

الربنامج  بدرا�سة جمموعة من امل�ساقات التي تو�ّسع مدارك التعليم لديهم وتوجههم لختيار التخ�س�ص املنا�سب.

بعد اجتياز برنامج التعليم العام يتم الرتكيز على درا�سة مواد التخ�س�ص يف الف�سول الدرا�سية اخلم�سة الأخرية. حيث يعمل الطلبة ب�سكل وثيق 
مع اأ�ساتذتهم يف حلقات درا�سية �سغرية للح�سول على كامل الدعم والنتباه وليتعلموا العتماد على ما لديهم من مواهب وقدرات ذاتية توؤدي اإىل 
تو�سعة اآفاق املعرفة لديهم مما ي�سجعهم على النطالق يف حتليل وتقييم وا�ستعمال املعرفة املكت�سبة وحتقيق التمّيز من خالل املثابرة على العمل 
اجلدي واجلاد. بهذا يتمكـّن الطلبة من اإدراك قيمة واأهمية اللتزام بتطبيق "ميثاق ال�سرف بجامعة زايد" امل�ستوحى من اأقوال املغفور له ال�سيخ 

زايد، رحمه اهلل. 

جــــــــــــــــامعة زايــــــــــــــــــد
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 لقد اأثبت خّريجو جامعة زايد راأي ذوي الخت�سا�ص يف جمال العتماد الأكادميي العاملي و�سائر املجتمع التعليمي، باأن الأ�سرة التعليمية لدى جامعة 
زايد ت�سم اأعلى الكفاءات الأكادميية القادرة على اإعداد طلبة متميزين. يتجه غالبية خّريجي جامعة زايد اإىل دخول خمتلف جمالت العمل كل 
ح�سب اخت�سا�سه، ومنهم من  يلتحق  بالدرا�سات العليا اأو الن�سمام لأحد الربامج الأكادميية املتميزة التي تقّدمها اجلامعة، ومهما كان اخليار 
يبقى القول باأن النتائج الإيجابية التي يحملونها معهم هي وليدة هذه التجربة الأكادميية والتح�سيل العلمي املتميز فهم بحق خّريجو وخّريجات 

جامعة زايد.
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كلية الفنون وال�سناعات الإبداعية

بكالوريو�س الآداب يف الفنون والت�سميم

تخ�س�ص الر�سوم املتحركة
تخ�س�ص الت�سميم اجلرافيكي

تخ�س�ص الت�سميم الداخلي
تخ�س�ص الفنون املرئية

بال�سرتاك مع كلية البتكار التقني وكلية علوم الت�سال والإعالمبكالوريو�س العلوم يف ت�سميم الو�سائط الإعالمية املتعددة 

بال�سرتاك مع كلية اآداب وعلوم ال�ستدامة وكلية علوم الت�سال بكالوريو�س الآداب يف درا�سات جمتمع الإمارات
والإعالم

كلية علوم الت�سال والإعالم

بكالوريو�س العلوم يف علوم الت�سال والإعالم

تخ�س�ص الإعالم اجلديد
تخ�س�ص الت�سال ال�سرتاتيجي املتكامل

تخ�س�ص ال�سياحة والت�سال الثقايف
تخ�س�ص الت�سال املرئي

بال�سرتاك مع كلية الفنون وال�سناعات الإبداعية وكلية اآداب وعلوم بكالوريو�س الآداب يف درا�سات جمتمع الإمارات 
ال�ستدامة

بال�سرتاك مع كلية البتكار التقني وكلية الفنون وال�سناعات الإبداعيةبكالوريو�س العلوم يف ت�سميم الو�سائط الإعالمية املتعددة
كلية البتكار التقني

بكالوريو�س العلوم يف تقنية املعلومات
تخ�س�ص اأمن و�سبكات املعلومات

تخ�س�ص حو�سبة املوؤ�س�سات
بال�سرتاك مع كلية الإدارةبكالوريو�س العلوم يف نظم املعلومات واإدارة التقنيات

بال�سرتاك مع كلية الرتبيةبكالوريو�س العلوم يف التقنيات والرتبية

بال�سرتاك مع كلية علوم الت�سال والإعالم وكلية الفنون وال�سناعات بكالوريو�س العلوم يف ت�سميم الو�سائط الإعالمية املتعددة
الإبداعية

كلية الرتبية 

بكالوريو�س العلوم يف الرتبية

تخ�س�ص التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة )من ريا�ص الأطفال حتى 
ال�سنة الثالثة الإبتدائية(

تخ�س�ص التعليم الإبتدائي )ال�سنوات الأخرية( والتعليم املتو�سط )من 
ال�سنة الثانية حتى ال�سنة التا�سعة( يف جمال تعليم اللغة الإجنليزية
تخ�س�ص التعليم  الإبتدائي )ال�سنوات الأخرية( والتعليم املتو�سط 

)من ال�سنة اخلام�سة حتى ال�سنة التا�سعة( يف جمال تعليم الريا�سيات
تخ�س�ص الإر�ساد الجتماعي املدر�سي

بال�سرتاك مع كلية اآداب وعلوم ال�ستدامةبكالوريو�س العلوم يف علم النف�س والتنمية الإن�سانية
بال�سرتاك مع كلية البتكار التقنيبكالوريو�س العلوم يف التقنيات والرتبية

برامج البكالوريوس في جامعة زايد – 2014/2013
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كلية اآداب وعلوم ال�ستدامة

بكالوريو�س الآداب يف الدرا�سات الدولية  
تخ�س�ص الثقافة واملجتمع
تخ�س�ص ال�سوؤون الدولية

بكالوريو�س العلوم يف ال�سحة العامة والتغذية
بكالوريو�س العلوم يف علوم البيئة وال�ستدامة

 بال�سرتاك مع كلية علوم الت�سال والإعالم وكلية الفنون بكالوريو�س الآداب يف درا�سات جمتمع الإمارات
وال�سناعات الإبداعية

)بال�سرتاك مع كلية الرتبية( بكالوريو�س العلوم يف علم النف�س والتنمية الإن�سانية
كلية الإدارة

بكالوريو�س العلوم يف الإدارة

تخ�س�ص املحا�سبة
تخ�س�ص التمويل

تخ�س�ص اإدارة املوارد الب�سرية
تخ�س�ص الت�سويق

بال�سرتاك مع كلية الإبتكار التقنيبكالوريو�س العلوم يف نظم املعلومات واإدارة التقنيات
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اإن القلم واملعرفة اأقوى بكثري 
من اأي قوة اأخرى.

ال�سمو  �ساحب 
مكتوم   اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 



القد مت اإن�ساء مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني يف عام 2010 مببادرة من املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي ليتوىل الإ�سراف على 
التعليم والتدريب التقني واملهني الذي يقدمه:

معهد التكنولوجيا التطبيقية والذي يدير بدوره: •
اأبوظبي بوليتكنك «
كلية فاطمة للعلوم ال�سحية «

كما يتوىل الإ�سراف على:
معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني والذي ي�سم خم�سة معاهد: •

معهد اجلزيرة للعلوم والتكنولوجيا يف اأبوظبي  «
معهد اجلاهلي للعلوم والتكنولوجيا يف العني  «
معهد الريف لالإمداد والتكنولوجيا التطبيقية يف ال�سهامة «
معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا يف املنطقة الغربية «
معهد ال�سارقة للعلوم والتكنولوجيا «

هاتف: 2000 613 02
فاك�ص: 2111 613 02

�ص.ب: 108800، اأبوظبي
info@actvet.ac.ae 
www.actvet.ac.ae 

مركز أبوظيب 
للتعليم والتدريب التقين واملهين
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معهد التكنولوجيا التطبيقية
اأبوظبي

هاتف: 8999 507 02
www.iat.ac.ae

بوليتكنك أبوظبي

اأبوظبي - هاتف: 1041 695 02
العني - هاتف: 6444 799 03 / 6411 799 03

www.adpoly.ac.ae

كلية فاطمة للعلوم الصحية

اأبوظبي - هاتف: 8765 507 02
العني - هاتف: 5500 703 03

عجمان - هاتف: 8500 714 06
املنطقة الغربية - هاتف: 3001 884 02

www.fchs.ac.ae
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معهد التكنولوجيا التطبيقية
مبوجب املر�سوم الأمريي الذي اأ�سدره عام 2005 �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان؛ رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة، اأُن�سئ معهد 

التكنولوجيا التطبيقية باعتباره موؤ�س�سة ذات �سخ�سية اعتبارية وذمة مالية واإدارية م�ستقلة. 

وجاء اإن�ساء املعهد ا�ستجابة ملبادرة تقدم بها الفريق الأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد ويِل عهد اأبوظبي. وكانت روؤيُة �سموه للمعهد اأن يكون نظامًا 
تعليميًا تقنيًا مهنيًا راقيًا ح�سب املعايري العاملية، ُيعّد العلماَء والتقيني والفنيني الذين حتتاج اإليهم دولة الإمارات العربية املتحدة لبناء اقت�سادها 

على اأ�سا�ص املعرفة. 

بوليتكنك أبوظبي

 ،2010 العلمي عام  التعليم العايل والبحث  التكنولوجيا التطبيقية؛ وح�سلت على الرتخي�ص من وزارة  اأن�ساأها معهد  اأبوظبي موؤ�س�سة  بوليتكنك 
والغر�ص منه توفري نظام ثنائي للتدريب - تعليمي ومهني - ذي تخ�س�سات عالية متنوعة لتخريج فنيني ومهند�سني؛ يخدمون يف قطاع ال�سناعة 

لدولة الإمارات العربية املتحدة وفق متطلبات روؤية اأبوظبي القت�سادية لعام 2030. 

وحتقيًقا لهذا الغر�ص جتمع الربامج التعليمية يف توازن دقيق )يراعي املعايري الفنية الدولية( بني املحا�سرات والتعليم الفردي والعمل املختربي 
والتدريب العملي يف مراكز �سناعية خمتلفة.

املواطنة  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد  بهدف  »�سابقًا«  للطريان  الدولية  العني  اأكادميية  مبقر  العني  مدينة  يف  فرعًا  اأبوظبي"  "بوليتكنك  اأطلقت  وقد 
املتخ�س�سة للعمل يف قطاع الطريان. قطاع الطريان قطاع حيوي يحتل مكانة مركزية يف روؤية البالد للم�ستقبل؛ ويوفر لل�سباب املواطنني وظائف 
مرموقة. برامج الطريان برامج هند�سية حا�سلة على العتماد املحلي والدويل من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ودائرة الطريان املدين 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة والوكالة الأوروبية للطريان؛ مما يوؤهل اخلريجني ل�سغل وظائف مهمة يف جمال �سيانة الطائرات، ووظائف اأخرى 

تتطلب مهارات اأخرى يف جمال الطريان. 
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متطلبات القبول في بوليتكنك أبوظبي 

لاللتحاق ببوليتكنك اأبوظبي، ُي�سرتط على املتقدمني ا�ستيفاء متطلبات القبول التالية:
يتم قبول الطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة. ُيفتح جمال اللتحاق للطلبة من الذكور والإناث. •
 يتم قبول طلبة الفرع العلمي بن�سبة %70 فما فوق فقط يف تخ�س�سات البوليتكنك ب�سكل عام، ويتم قبول طلبة الفرع الأدبي بن�سبة %80 فما  •

فوق لطلبة تخ�س�سات الطريان.
يجب ح�سول املتقدمني على درجة 150 فما فوق يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية. •
على املتقدمني احل�سول على درجة 5.0 يف المتحان الدويل للغة الجنليزية IELTS )الأكادميي( اأو ما يعادلها، بالن�سبة للطلبة غري امل�ستوفني  •

لهذا ال�سرط �سيتم حتويلهم لدرا�سة الربنامج التاأ�سي�سي التابع لبوليتكنك اأبوظبي.
على املتقدمني اجتياز املقابلة ال�سخ�سية لبوليتكنك اأبوظبي. •
يجب اأن يقوم الطالب باإجراء الفح�ص الطبي وفقًا لتعليمات ق�سم القبول والت�سجيل. )ملزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة �سفحة 26-27 من  •

دليل الطالب(.
يرجى الرجوع اإىل �سفحة 24 من دليل الطالب لالطالع على الوثائق املطلوبة لإمتام عملية اللتحاق والقبول. •
ُيرجى الرجوع اإىل �سفحة 14 من دليل الطالب لالطالع على متطلبات القبول بالن�سبة لطلبة املدار�ص اخلا�سة. •
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كلية فاطمة للعلوم الصحية

بني  املُدرَّ املهنيني  من  املتزايدة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بحاجة  الوفاء  اإىل   2006 عام  اأُن�سئت  التي  ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  تهدف 
املتخ�س�سني يف جمال الرعاية ال�سحية. وقد بداأت الكلية اأول ببكالوريو�ص يف علوم التمري�ص عام 2006. 

وللكلية تفوي�ص مب�ساعدة قطاع ال�سحة يف اأبوظبي ويف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام، ولتخريج من حتتاج اإليهم الدولة من ممر�سني 
مهنيني ومتخ�س�سني يف جمال الرعاية ال�سحية.

البرامج  الدراسية في معهد التكنولوجيا التطبيقية – 2014/2013 

التخصصات الفرعيةالبرنامجالدرجة العلمية

اإدارة املالحة اجلويةدبلوم عايل

تكنولوجيا هند�سة الطائراتدبلوم عايل
اإلكرتونيات الطائرات

ميكانيكا الطائرات

�سيانة الطائراتدبلوم عايل
اإلكرتونيات الطائرات

ميكانيكا الطائرات

دبلوم عايل /
تكنولوجيا هند�سة اأمن املعلوماتبكالوريو�س تطبيقي

اأمن الربجميات
اأمن ال�سبكات والف�ساء الإلكرتوين

اإدارة اأمن النظم واخلوادم

دبلوم عايل /
تكنولوجيا هند�سة الكهروميكانيكبكالوريو�س تطبيقي

تكنولوجيا هند�سة امليكاترونك�ص
تكنولوجيا الهند�سة امليكانيكية

تكنولوجيا هند�سة الأجهزة ومعدات التحكم
تكنولوجيا الهند�سة الكهربائية

دبلوم عايل /
تكنولوجيا هند�سة البرتوكيماوياتبكالوريو�س تطبيقي

تكنولوجيا هند�سة البرتوكيماويات
تكنولوجيا هند�سة معاجلة النفط والغاز

تكنولوجيا هند�سة الطاقة املتقدمةدبلوم عايل

م�سغل مفاعل نووية
تقني ميكانيكا

تكنولوجيا الهند�سة الكهربائية
تكنولوجيا هند�سة الأجهزة ومعدات التحكم

تقني كيمياء
تقني حماية الإ�سعاع
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متطلبات القبول

لاللتحاق بكلية فاطمة للعلوم ال�سحية، ُي�سرتط على املتقدمني ا�ستيفاء متطلبات القبول التالية: 
يقت�سر اللتحاق بكلية فاطمة للعلوم ال�سحية على الطلبة الإناث املواطنات، وبنات املواطنات. •
 يجب اأن حترز الطالبة معدل %70 كحد اأدنى يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها يف حال كانت بالفرع العلمي، و %80 كحد اأدنى يف حال  •

كانت بالفرع الأدبي.
يجب اأن ل يتجاوز عمر الطالبة املتقدمة بطلب التحاق عن 23 عامًا. •
يجب اأن تتقدم الطالبة لالمتحان العام لقيا�ص الكفاءة الرتبوية )CEPA( يف مادة اللغة الإجنليزية. •
يجب اأن تكون الطالبة املتقدمة حا�سلًة على معدل 5.0 كحد اأدنى يف امتحان IELTS )الأكادميي(. ويف حال عدم اإحراز الدرجة املطلوبة،  •

�سوف يتم اإحلاقها بربنامج ال�سنة التاأ�سي�سية.
يجب اأن تقوم الطالبة باإجراء الفح�ص الطبي وفقًا لتعليمات ق�سم القبول والت�سجيل. )ملزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة �سفحة 26-27 من  •

دليل الطالب(.
يرجى الرجوع اإىل �سفحة 24 من دليل الطالب لالطالع على الوثائق املطلوبة لإمتام عملية اللتحاق والقبول. •
ُيرجى الرجوع اإىل �سفحة 14 من دليل الطالب لالطالع على متطلبات القبول بالن�سبة لطلبة املدار�ص اخلا�سة. •

البرامج  الدراسية في كلية فاطمة للعلوم الصحية – 2014/2013 

املوقعالبرنامج / التخصص

علوم التمري�صبكالوريو�ص

اأبوظبي
العني

عجمان
املنطقة الغربية

ال�سيدلةدبلوم عايل/  بكالوريو�ص
الأ�سعة والت�سوير الطبيدبلوم عايل/  بكالوريو�ص
الإ�سعاف الطبي والطوارئدبلوم عايل/  بكالوريو�ص
العالج الطبيعيدبلوم عايل/  بكالوريو�ص

التج�سرييف التمري�صبرنامج
التعليم اخلا�ص مبر�ص ال�سكري والعناية ال�سريريةدبلوم الدرا�سات العليا

التعليم اخلا�ص مبر�ص ال�سكري والعناية ال�سريرية املاج�ستري
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معهد أبوظيب للتعليم 
والتدريب املهين

http://adveti.abudhabi.ae

البريد اإللكترونيرقم الهاتفاسم املعهد

2700info_abu_dhabi@adveti.ac.ae 508 02معهد اجلزيرة للعلوم والتكنولوجيا - اأبوظبي
7500studentadmin@adveti.ac.ae 715 03 معهد اجلاهلي للعلوم والتكنولوجيا - العني

9555admissionsar@adveti.ac.ae 503 02 معهد الريف لالإمداد والتكنولوجيا التطبيقية - ال�سهامة

3001info_al_gharbia@adveti.ac.ae 894 02 معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا  - املنطقة الغربية

9999 558 06معهد ال�سارقة للعلوم والتكنولوجيا
06 558 5500

info_sharjah@adveti.ac.ae

مالحظة:
 املعلومات املتوفرة يف هذا الف�سل قابلة للتغيري. لالطالع على املعلومات امل�ستجدة، يرجى الت�سال مبعهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني.
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تاأ�س�ص معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني يف عام 2007 مببادرة من حكومة اأبوظبي، وي�سم خم�سة معاهد:
معهد اجلزيرة للعلوم والتكنولوجيا يف اأبوظبي  •
معهد اجلاهلي للعلوم والتكنولوجيا يف العني  •
معهد الريف لالإمداد والتكنولوجيا التطبيقية •
معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا يف املنطقة الغربية •
معهد ال�سارقة للعلوم والتكنولوجيا •

ال�سهادات  من  وا�سعًا  نطاقًا  املعهد  يوفر  واملهني.  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  قبل  من  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد  ويدار 
التطبيقية وبرامج الدبلوم. وقد مت ت�سميم برامج الدبلوم بالت�ساور مع رجال الأعمال وال�سناعة ل�سمان توظيف خريجي املعهد.

متطلبات القبول

لاللتحاق مبعهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني، ُي�سرتط على املتقدمني ا�ستيفاء متطلبات القبول التالية: 
اأن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة اأو من اأبناء املواطنات. •
اأن يح�سل الطالب على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها بدرجات ت�ستويف معايري القبول يف املوؤ�س�سة التعليمية املختارة. يرجى الرجوع اإىل  •

�سفحة 14 من دليل الطالب لالإطالع على متطلبات القبول خلريجي املدار�ص الثانوية اخلا�سة.
يحق لطلبة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي التقدم لاللتحاق مبعهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني. •
على جميع الطلبة املواطنني املتقدمني من غري املوظفني اأن ي�سجلوا يف قاعدة بيانات جمل�ص اأبوظبي للتوطني لت�سهيل عملية اإيجاد وظائف لهم  •

بعد التخرج . 
يجب على الطلبة املوظفني تقدمي كتاب “عدم ممانعة” من رب العمل. •
يجب اأن يتقدم الطالب لالمتحان العام لقيا�ص الكفاءة الرتبوية )CEPA( ملادة اللغة الإجنليزية. •
يجب اأن يكون الطالب املتقدم حا�ساًل على معدل 4.5 يف امتحان IELTS )الأكادميي( لاللتحاق مبا�سرًة بربامج الدبلوم. ولغر�ص التخرج  •

يجب حت�سيل معدل 5.0 يف امتحان IELTS )الأكادميي(.
بالن�سبة للطلبة غري احلا�سلني على معدل 4.5 يف امتحان IELTS، يتوجب عليهم التقدمي لتقييم م�ستوى اللغة الإجنليزية واإكمال الربنامج  •

التاأ�سي�سي.
اأن يقوم الطالب باإجراء الفح�ص الطبي وفقًا لتعليمات ق�سم القبول والت�سجيل. )ملزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة �سفحة 26-27 من دليل  •

الطالب(.
يرجى الرجوع اإىل �سفحة 24 من دليل الطالب لالطالع على الوثائق املطلوبة ل�ستكمال عملية اللتحاق والقبول. •

معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني
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برامج الدبلوم في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني – 2014/2013 

دبلوم يف ميكاترونيك ال�سيارات1
دبلوم يف الت�سميم - اأزياء2
دبلوم يف الت�سميم - جموهرات3
دبلوم اإدارة الفعاليات4
دبلوم يف امليكاترونيك ال�سناعية 5
دبلوم يف نظم تكنولوجيا املعلومات - دعم فني لل�سبكات6
دبلوم يف الإمداد والإدارة7
دبلوم يف تكنولوجيا و�سائل الإعالم8
دبلوم يف اأمتتة العمليات9

دبلوم يف الر�سم التقني10
دبلوم يف تكنولوجيا التحاليل املخربية11
دبلوم اإدارة ال�سياحة12
دبلوم يف اإدارة ال�سفر وال�سياحة13
دبلوم يف التقنية الهند�سية - ال�سيانة الكهربائية14
دبلوم يف التقنية الهند�سية - ال�سيانة امليكانيكية15
دبلوم يف البيئة وال�سحة وال�سالمة16
دبلوم يف الت�سميم اجلرافيكي17
دبلوم يف اإدارة املوارد الب�سرية18
دبلوم يف تقنية املعلومات - و�سائط الإعالم املتعددة19
دبلوم يف تقنية املعلومات - �سبكات20
دبلوم يف الت�سميم الداخلي والديكور 21
دبلوم يف املكتبات وخدمات املعلومات22
دبلوم يف اإدارة امل�ساريع23
دبلوم عايل يف الإمداد والإدارة24
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اإن اأف�سل ا�ستثمار للمال هو 
ا�ستثمار يف خلق اأجيال من 

املتعلمني واملثقفني.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

اهلل( )رحمه 



كلية اإلمارات للتطوير الرتبوي

اإدارة القبول
هاتف: 555 800 / 9833 509 02

admissions@ecae.ac.ae
www.ecae.ac.ae
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�سة من هيئة العتماد الأكادميي  تعد كلية الإمارات للتطوير الرتبوي الكلية املتخ�س�سة يف رفد امليدان الرتبوي بكادر مهني موؤهل، والكلية مرخَّ
بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ويقع مقّرها يف مدينة اأبوظبي. تاأ�س�ست عام 2007 من اأجل تلبية احلاجة لتدريب املعلمني وفق اأف�سل املعايري 

وامل�ستويات الدولية، واإعداد اجليل القادم من الرتبويني الإماراتيني يف اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة. 

تلتزم كلية الإمارات للتطوير الرتبوي بتزويد امليدان الرتبوي بكادر تربوي مزود باملعرفة واملهارات امليدانية الالزمة من اأجل خلق اأجيال اإماراتية 
واعدة ت�ساهم يف بناء القت�ساد املعريف للدولة. 

وكذلك  املخل�سني،  الوطن  هذا  بناة  اأحد  تكون  اأن  على  وحر�سك  الوطنية  والأمانة  بامل�سوؤولية  قبولك  يعك�ص  الرتبوي  بامليدان  العمل  يف  رغبتك 
ال�ساعني بتطوير العقول الإماراتية وفقًا لتحديات امل�ستقبل. اإن التحاقك بامليدان الرتبوي يوؤكد حما�سك وحر�سك على خدمة الوطن و�سغفك لدعم 

الهوية الوطنية واحلفاظ عليها من خالل امل�ساهمة الفّعالة يف توفري بيئة تعليمية تربوية �سحيحة لأبناء وبنات الوطن.

العمل يف امليدان الرتبوي هو �سرف لكل  اإماراتي واإماراتية، والتحاقك بكلية المارات للتطوير الرتبوي يعد خطوتك الأوىل يف م�سوار عطائك لدولتنا 
احلبيبة وجت�سيد ل�سعار نرفعه معًا “ اأفتخر اإين اإماراتي ...اأفتخر اإين معلم”.

توّفر كلية الإمارات للتطوير الرتبوي لطالبها جتربة تعليمية وتدريبية مرّكزة وباأعلى م�ستويات اجلودة، وذلك من خالل هيئة تدري�سية متخ�س�سة 
م منهاج الكلية بحيث يلّبي احتياجات النظام التعليمي يف اإمارة  مِّ ذات خربات عاملية عالية يف تدري�ص وتدريب املعلمني وبدعم اإداري متميز. وقد �سُ
اأبوظبي، ويتم فيه التدري�ص باللغة الإجنليزية عرب املحا�سرات النظرية وور�ص العمل وحلقات البحث وتطبيق برامج التدريب العملي مع ا�ستخدام 
قاعدة  بامتالكهم  الرتبوي  للتطوير  الإمارات  كلية  يتميز خريجو  التدري�سي،  العمل  �سوق  اإىل  وعند دخولهم  املعلومات،  تكنولوجيا  و�سائل  اأحدث 

معرفية وا�سعة ومهارات تدري�سية قائمة على املمار�سة العملية وقدرة على التفكري النقدي والإبداعي. 

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي
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تقّدم الكلية جمموعة وا�سعة من المتيازات؛ وت�سمل منحة درا�سية، مكافاأة �سهرية، جهاز كمبيوتر حممول، هيئة تدري�سية واإدارية ذات خربات 
والنقل  ال�سكن  الكلية خدمتي  توّفر  التخّرج. كما  اإىل فر�ص عمل عند  بالإ�سافة  والتطبيقية،  العملية  واملناهج  النظرية  امل�ساقات  واأحدث  عاملية، 

للطلبة الإماراتيني القاطنني خارج اأبوظبي. 
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البرامج الدراسية لكلية اإلمارات للتطوير التربوي – 2014/2013 

برنامج البكالوريو�س يف الرتبية 
مّدة هذا الربنامج اأربع �سنوات، وهو ي�سمن اكت�ساب طالبنا للمعرفة النظرية والعملية الالزمة لتحقيق تطور م�ستمر يف عمليتي التعليم والتعّلم 
باملدار�ص. ويرّكز الربنامج على تدري�ص اللغة الإجنليزية والريا�سيات والعلوم على م�ستوى مرحلة ريا�ص الأطفال واحللقة الأوىل، ويت�سّمن م�ساقات 

اإلزامية باإجمايل 120 �ساعة معتمدة. 

يحظى جميع طالب برنامج البكالوريو�ص يف الرتبية بفر�سة امل�ساهدة والتطبيق العملي للتدري�ص يف �سف مدر�سي حقيقي طوال ال�سنوات الدرا�سية 
الأربع. وهذا ما ميّيز كلية الإمارات للتطوير الرتبوي عن غريها من الكليات وميّيز اأداء عمل خّريجيها وخرباتهم.

�سروط القبول يف برنامج البكالوريو�س يف الرتبية 
لاللتحاق بكلية الإمارات للتطوير الرتبوي، ُي�سرتط على املتقدمني ا�ستيفاء معايري القبول التالية:

اأن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة )ي�سمل ذلك اأبناء املواطنات وزوجات املواطنني(. •
اأن يكون الطالب قد اأنهى ال�سف الثاين ع�سر وح�سل على معدل %60 كحد اأدنى يف �سهادة الثانوية العامة )اأو ما يعادلها( خالل ال�سنوات  •

اخلم�ص املا�سية. 
يحق للطلبة من كال الفرعني العلمي والأدبي التقدم لاللتحاق بكلية الإمارات للتطوير الرتبوي. •
تقدمي �سهادة اإتقان اللغة الإجنليزية التالية: •

نظام اختبار اللغة الإجنليزية الدويل IELTS )الأكادميي( مبعدل اإجمايل 5.0 فما فوق )اأو ما يعادله من اأحد اختبارات اللغة الإجنليزية  «
الدولية املعرتف بها من هيئة العتماد الأكادميي يف دولة الإمارات(. 

نظام اختبار اللغة الإجنليزية الدويل IELTS )الأكادميي( مبعدل اإجمايل 4.0 اأو 4.5 للقبول بالربنامج التاأ�سي�سي.  «
فما فوق يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية للقبول امل�سروط يف برنامج البكالوريو�ص يف الرتبية. ويجب على  «  175 احل�سول على درجة 

الطلبة اإحراز معدل اإجمايل 5.0 كحد اأدنى يف امتحان IELTS  )الأكادميي( قبل نهاية الف�سل الدرا�سي الأول. 
احل�سول على درجة 150 فما فوق يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية للقبول يف الربنامج التاأ�سي�سي. بالن�سبة للطلبة احلا�سلني على درجة  «

اأقل من 150 يف امتحان �سيبا-اللغة الإجنليزية، �ستحيلهم الكلية اإىل الربنامج التاأ�سي�سي، وقد تطلب منهم اأي�سًا تقدمي امتحان القبول يف 
اللغة الإجنليزية الذي تعّده الكلية و/اأو ح�سور مقابلة �سخ�سية.

اإذا كان الطالب حا�ساًل على �سهادة الثانوية العامة منذ اأكرث من خم�ص �سنوات، ف�سوف تدر�ص الكلية طلبه �سريطة اأن يكون قد در�ص موؤخرًا يف  •
اإحدى موؤ�س�سات التعليم العايل ملدة ل تقّل عن ف�سلني درا�سيني خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية.

يجب اأن يقوم الطالب باإجراء الفح�ص الطبي وفقًا لتعليمات ق�سم القبول والت�سجيل. )ملزيد من التفا�سيل، ُيرجى مراجعة �سفحة 26-27 من  •
دليل الطالب(.

يرجى الرجوع اإىل �سفحة 24 من دليل الطالب لالطالع على الوثائق املطلوبة لإمتام عملية اللتحاق والقبول. •
يرجى الرجوع اإىل �سفحة 14 من دليل الطالب لالإطالع على متطلبات القبول املتعلقة بطلبة املدار�ص اخلا�سة. •

ال�سكن 
بًا لالإ�سراف على الطلبة املقيمني يف ال�سكن.  توّفر كلية الإمارات للتطوير الرتبوي خدمة ال�سكن للطلبة القاطنني خارج اأبوظبي، وتوّفر كادرًا مدرَّ

كما توّفر خدمة نقل الطلبة بني ال�سكن والكلية ب�سورة يومية. 
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الدعم الطالبي واحلياة الجتماعية يف كلية الإمارات للتطوير الرتبوي 
ت�سّجع كلية الإمارات للتطوير الرتبوي طالبها يف جميع املنا�سبات على النخراط الفعلي يف عملية التخطيط وتبادل الآراء، وهي ملتزمة بتوفري 
برامج واأن�سطة متنوعة وممتعة تلّبي احتياجات الطلبة. وتوّفر اأي�سًا لطالبها خدمات الرعاية ال�سحية والإر�ساد لت�ساعدهم يف جتاوز اأية م�سكالت 
الكلية وخارجه بهدف تعزيز اخلربات و�سقل املهارات  الأن�سطة داخل حرم  الكلية جمموعة من  تعرت�سهم. وينّظم ق�سم اخلدمات الطالبية يف 

القيادية لدى طلبة الكلية.
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اإن الهدف من البعثات هو 
�سمان تخريج كفاءات موؤهلة 
وقادرة على املناف�سة عامليًا 
من خالل خلق بيئة تعليمية 

متميزة.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  مبارك  بن  حمدان  ال�سيخ 



تتوىل اإدارة البعثات والعالقات الثقافية اخلارجية متابعة تنفيذ خطط البعثات التعليمية مبا يف ذلك متابعة م�سرية املبتعثني ورعاية �سوؤونهم خارج 
الدولة وحتى عودتهم لأر�ص الوطن مزودين باأعلى الدرجات العلمية. ومتار�ص اإدارة البعثات املهام املوكلة اإليها من خالل املوظفني التابعني لها 
بديوان عام الوزارة وكذلك من خالل املكاتب الثقافية وامللحقيات التابعة للوزارة يف �سفارات الدولة. وقد قامت اإدارة البعثات بو�سع �سيا�سة وخطة 

البتعاث بهدف اإعداد الطاقات الب�سرية املدربة لتلبية متطلبات التنمية ال�ساملة يف الدولة.

البتعاث،  متطلبات  على  لالإطالع   www.mohesr.gov.ae العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  بزيارة  التف�سل  ُيرجى 
والوثائق املطلوبة، بالإ�سافة اإىل التخ�س�سات والبلدان املحددة لالبتعاث.

ملزيد من املعلومات، يرجى الت�سال بـ:
اإدارة البعثات والعالقات الثقافية اخلارجية بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

هاتف: 1397 695 02
فاك�ص: 7262 642 02

scholarship@mohesr.gov.ae
www.mohesr.gov.ae

البعثــــات اخلــــارجية
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اإن التعليم ميثل اأولوية وطنية 
ق�سوى، كما اأن ال�ستثمار يف 

الإن�سان هو ال�ستثمار احلقيقي 
الذي نن�سده.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ 



التعليمية  املوؤ�س�سات  باإحدى  الدولة وعلى نفقتهم اخلا�سة ب�سرورة اللتحاق  با�ستكمال درا�ستهم اجلامعية خارج  الراغبني  الطلبة  ُين�سح جميع 
املو�سى بها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية املتحدة؛ حيث يتم تقييم هذه املوؤ�س�سات والربامج الدرا�سية وفق 
عدد من معايري العرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف اخلارج والتي مت و�سعها من قبل جلنة معادلة ال�سهادات وذلك ل�سمان ا�ستيفاء املوؤهل الذي 

مت احل�سول عليه لكافة �سروط نظام معادلة ال�سهادات املعمول به من قبل الوزارة. 

.www.mohesr.gov.ae لالطالع على قوائم موؤ�س�سات التعليم العايل املو�سى بها خارج الدولة، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

بطلب  التقدم  خالل  من  وذلك  اخلارج  يف  اجلامعية  بالدرا�سات  اللتحاق  قبل  امل�سبقة  موافقتها  على  احل�سول  �سرورة  على  الوزارة  وتنوه  هذا 
)الإفادة عن موؤ�س�سة تعليمية/برنامج درا�سي( عن طريق املوقع الإلكرتوين للوزارة.

للح�سول على مزيد من املعلومات عن �سروط معادلة ال�سهادات، يرجى الت�سال على:
مركز الت�سال

هاتف: 8000 642 02
اأو

اإدارة معادلة ال�سهادات )ق�سم معادلة ال�سهادات(
فاك�ص: 7701 642 02

 equalization@mohesr.gov.ae
www.mohesr.gov.ae

للدراسة يف اخلارج على نفقتك 
اخلاصة
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اإن التعليم  املتميز هو الو�سيلة 
الأ�سا�سية لتحقيق اأهداف 

املجتمع.       

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 



إن اختيار املوؤ�س�سة اخلا�سة املعرتف بها والربنامج املعتمد من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يعد �سمانًا لعتماد املوؤهل وحتقيق الأهداف 
الأكادميية واملهنية. ت�سع هيئة العتماد الأكادميي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي معايري ملوؤ�س�سات التعليم العايل للح�سول على ترخي�ص 
املعرتف  املوؤ�س�سات  قائمة  على  ولالطالع  املعلومات  ملزيد من  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  العايل يف  التعليم  نظام  العمل يف ظل  ميكنها من 
املوقع  اأو   www.mohesr.gov.ae للوزارة  الإلكرتوين  للموقع  الرجوع  با�ستمرار، يرجى  يتم حتديثها  والتي  املعتمدة  الأكادميية  والربامج  بها 

 .www.caa.ae الإلكرتوين لهيئة العتماد الأكادميي

للح�سول على مزيد من املعلومات، يرجى الت�سال على:
مركز الت�سال

هاتف: 8000 642 02
اأو

اإدارة معادلة ال�سهادات )ق�سم ت�سديقات ال�سهادات(
فاك�ص: 7120 642 02

attestation@mohesr.gov.ae
www.mohesr.gov.ae

مؤسسات التعليم العالي اخلاصة
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نريد تعليمًا يكون الو�سيلة 
مل�ساعدة املجتمع على التقدم 

يف اإطار التنمية امل�ستدامة.

ال�سمو  �ساحب 
نهيان        اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 



مركز الت�سال:
هاتف: 8000 642 02

اأو
اإدارة معادلة ال�سهادات )ق�سم معادلة ال�سهادات(

فاك�ص: 7701 642 02
 equalization@mohesr.gov.ae

www.mohesr.gov.ae

إدارة معـادلة الشهادات
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ُي�سرتط ملعادلة ال�سهادات العلمية من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

اأن يكون الطالب قد اأكمل مدة ل تقل عن �سنة درا�سية يف اأحد التخ�س�سات بعد الثانوية العامة اأو ما يعادلها للح�سول على �سهادة درا�سية.. 1
اأن يكون قد اأكمل مدة ل تقل عن �سنتني درا�سيتني يف اأحد التخ�س�سات بعد الثانوية العامة اأو ما يعادلها للح�سول على درجة الدبلوم املتو�سط.. 2
اأن يكون قد اأكمل مدة ل تقل عن ثالث �سنوات درا�سية يف اأحد التخ�س�سات بعد الثانوية العامة اأو ما يعادلها للح�سول على درجة الدبلوم . 3

العايل.
اأن يكون قد اأكمل مدة ل تقل عن ثالث �سنوات درا�سية يف املوؤ�س�سات التعليمية التي تتبنى النظام ال�سنوي، اأو ما يعادل )120( �ساعة معتمدة . 4

ح�سب النظام الف�سلي اأو ما يعادل )180( �ساعة ح�سب النظام ربع ال�سنوي اأو ما يعادل )240( وحدة وفقًا للنظام الأوروبي للح�سول على 
الدرجة اجلامعية الأوىل.

اأن يكون قد اأكمل مدة ل تقل عن �سنة درا�سية واحدة بعد الدرجة اجلامعية الأوىل للح�سول على دبلوم الدرا�سات العليا اأو املاج�ستري.. 5
اأن يكون قد اأكمل مدة ل تقل عن اأربع �سنوات درا�سية بعد الثانوية العامة للح�سول على درجة املاج�ستري يف احلالت التي يتم فيها دمج مرحلتي . 6

البكالوريو�ص واملاج�ستري، وذلك بعد ا�ستيفاء متطلبات احل�سول على الدرجتني.
اأن يكون قد اأكمل مدة ل تقل عن �سنتني درا�سيتني بعد احل�سول على درجة املاج�ستري للح�سول على درجة الدكتوراه �سريطة اأن ين�ص نظام . 7

اجلامعة على ذلك، اأو مدة ل تقل عن ثالث �سنوات درا�سية بعد درجة البكالوريو�ص للح�سول على درجة الدكتوراه يف احلالت التي ل ُي�سرتط 
فيها احل�سول على املاج�ستري لنيل درجة الدكتوراه.

اأن يكون قد انتظم باحل�سور كليًا يف مقر الدرا�سة خالل فرتة طرح امل�ساقات، وذلك بالن�سبة للربامج التعليمية التي تعتمد كليًا اأو جزئيًا على . 8
امل�ساقات الدرا�سية.

اأن يكون متواجدًا خالل الفرتة اخلا�سة باإجراء البحث يف مقر املوؤ�س�سة التعليمية املانحة للدرجة ملدة ل تقل عن ثلث احلد الأدنى للفرتة املقررة . 9
اأو جزئيًا على نظام الدرا�سة البحثية. ويجوز للجنة معادلة  للح�سول على الدرجة، وذلك بالن�سبة لربامج الدرا�سات العليا التي تعتمد كليًا 
ال�سهادات يف حالت معينة ال�ستثناء من �سرط املدة لعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه اأو اعتبارات اأخرى تراها اللجنة، وذلك 

وفقًا للقواعد التنفيذية التي تعتمدها اللجنة.
انطباق ال�سوابط التي و�سعتها اللجنة ملعادلة ال�سهادات التي متت درا�ستها بالنظم غري التقليدية، وذلك بعد اعتمادها.. 10

موؤهالت ل يتم معادلتها من قبل الوزارة

ال�سهادات احلرفية التي ل تت�سمن درا�سة اأو ال�سهادات املمنوحة نتيجة دورات تدريبية •
الوثائق وال�سجالت الدرا�سية اإذا كانت جزءًا من الدرا�سة للح�سول على درجة علمية •
احلالت التي يت�سح اأن بها خمالفة وا�سحة للنظم الأكادميية املتعارف عليها دوليًا •
الربامج املقت�سرة على �سرائح معينة من الطلبة كاملخ�س�سة للطلبة الأجانب •
اأية حالت اأخرى ل تنطبق عليها املعايري وال�سروط املنظمة لعمل هذه اللجنة •

�سروط معادلة ال�سهادات


