خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام اجلامعي 2018/2017
أوال  :الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.1

طب بشري
Medicine

3.59 - %59

شروط القبول بالجامعات
 مدة الدراسة  :سنة اللغة  4 +سنوات بكالوريوس علوم  4 +سنوات برنامج طب بشري. الحصول على درجة (  Bأو  ) 3.33في مواد (الرياضيات – األحياء – الفيزياء – الكيمياء) بمرحلة الثانوية. يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية  :اجتياز  6مواد بمستوى ال  IGCSEبدرجة ال تقل عن ( )Bمتضمنه مواد (الرياضيات ،األحياء ،الفيزياء ،الكيمياء).
الدرجة المطلوبة في مستوى ال  A/AS-levelال تقل عن ) (Bووفقا لشروط الجامعات التالية:
  Wayne Stateو  : West Virginiaتشترط دراسة مادتين من المواد المذكورة أعاله بمستوى .A/AS-level  : Templeتشترط دراسة ثالثة من المواد المذكورة أعاله بمستوى .A/AS-level يجب ان اليكون الطالب قد سبق له االلتحاق بأي مواد بعد مرحلة الثانوية مع األخذ بعين اإلعتبار عدم قبول الطلبة المحولين. الدرجة المطلوبة في اآليلتز أو التوفل:  :Temple Univ.تشترط الحصول فقط على إختبار التوفل بدرجة ( ، )133والحاصلين على اختبار األيلتز سيت الحاقم بمرحلةاللغة لتحقيق درجة ( )133بالتوفل .على جميع الطلبة تقدي اختبار التوفل أوااليلتز ليتسنى لم االلتحاق بمرحلة اللغة.
  : Wayne State Univ.تشترط الحصول على درجة ( )5في األيلتز أو ( )53في التوفل.  : West Virginia Univ.تشترط الحصول على درجة ( )6.9في األيلتز أو ( )03في التوفل. تشترط بعض الجامعات إجتياز اختبار الـ  SATأو  ACTللطلبة خريجي الثانويات األمريكية في الكويت. :WVUتشترط حصول جميع الطلبة على إختبار  SAT/ACTفي الرياضيات بدرجة التقل عن  993 :SAT :أو 15 : ACTليت قبولم مباشرة في األحياء  ،وفي حال عدم إجتياز اإلختبار أو الحصول على درجة أقل من ذلك يت قبولم بتخصص األحياء
التمميدي.
 الطلبه الملتحقين بالدراسة في فصل الربيع (يناير) عليم استكمال درجة البكالوريوس في  4سنوات ونصف حيث أن القبول فيكلية الطب يكون في فصل الخريف من كل عام.
 يشترط لدخول التنافس للقبول ببرنامج الطب البشري وفقا لألتي : .1الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ( )Pre –Medicineبالمعدل المطلوب من الجامعة وفقا لألتي :
  ) 3.93 ( : Temple & Wayne Stateمعدل تراكمي وبدرجة التقل عن ) (B -للمواد العلمية في السنة التمميدية. ) 3.63 ( :للمعدل التراكمي ومعدل المواد العلمية في السنة التمميدية.
 West Virginia Univ. .2اجتياز اختبار  MCATو المقابلة الشخصية.
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تابع  :الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

شروط القبول بالجامعات

النسبة المطلوبة

 مدة الدراسة  :سنة اللغة  4 +سنوات بكالوريوس علوم  4 +سنوات برنامج طب االسنان . الحصول على درجة (  Bأو  ) 3.33في مواد (الرياضيات – األحياء – الفيزياء – الكيمياء) بمرحلة الثانوية. يشترط لحملة الثانوية اإلنجليزية  :اجتياز  6مواد بمستوى ال  IGCSEبدرجة ال تقل عن ( )Bمتضمنة مواد (الرياضيات ،األحياء ،الفيزياء ،الكيمياء)  ،كما يشترط دراسة مادتين من هذه المواد في مستوى  A/AS-levelبدرجة التقل عن ).(B
 يجب ان اليكون الطالب قد سبق له االلتحاق بأي مواد بعد مرحلة الثانوية مع األخذ بعين اإلعتبار عدم قبول الطلبة المحولين. تشترط بعض الجامعات إجتياز اختبار الـ  SATأو  ACTللطلبة خريجي الثانويات األمريكية في الكويت. :WVUتشترط حصول جميع الطلبة على إختبار  SAT/ACTفي الرياضيات بدرجة التقل عن  993 :SAT :أو 15 : ACTليت قبولم مباشرة في األحياء  ،وفي حال عدم إجتياز اإلختبار أو الحصول على درجة أقل من ذلك يت قبولم بتخصص األحياء
التمميدي.
 :WVU & VCUالطلبه الملتحقين بالدراسة في فصل الربيع (يناير) عليم استكمال درجة البكالوريوس في  4سنوات ونصفحيث أن القبول في كلية الطب يكون في فصل الخريف من كل عام.
.2

طب األسنان
Dentistry

3.69 - %53

 : Univ. Of Colorado- Denverالحصول على نسبة  %59في شمادة الثانوية و  %53ومافوق في مواد العلوم.
 مقابلة بواسطة ال  Skypeبعد القبول بالبعثة. يشترط لحملة الثانوية اإلنجليزية  :باإلضافة الى الشروط المذكورة أعاله دراسة  3مواد من هذه المواد على أن تكون الرياضياتإحداهما في مستوى  A-levelوبدرجة عالية.
 الدرجة المطلوبة في اآليلتز أو التوفل:) : (VCU, WVU, UMKC ,Temple Univ.تشترط الحصول على درجة ( )6.9في األيلتز أو ( )03في التوفل.  :Creighton Univتشترط الحصول على درجة ( )6.9في األيلتز وبجميع الحقول ( )6أو درجة ( )03في التوفل بما ال يقل عن( )15في ال  Readingو ( )21في ال .Writing
  : Univ. Of Colorado- Denverتشترط الحصول على درجة ( )59في التوفل أو ( )6.9في األيلتز وبجميع الحقول (.)9.9 يشترط لدخول التنافس للقبول ببرنامج طب األسنان ما يلي: .1الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ( )Pre –Dentistryبالمعدل المطلوب من الجامعة وفقا لألتي:
  ) 3.93 ( :VCU, UMKC ,Temple,Creighton Univ.للمعدل التراكمي ومعدل المواد العلمية في السنة التمميدية.  ) 3.63 ( : West Virginia Univ.للمعدل التراكمي ومعدل المواد العلمية في السنة التمميدية. .2اجتياز اختبار  DATوالمقابلة الشخصية.
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تابع  :الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.3

طب بيطري
Veterinary Medicine

3.59 - %59

.4

معمار
Architecture

.9
.6

هندسة معمارية
Architectural Engineering
هندسة بترول
Petroleum Engineering

.5

هندسة مدنية
Civil Engineering

.0

هندسة كمربائية
Electrical Engineering

.5

هندسة كيميائية
Chemical Engineering

.13

هندسة كمبيوتر
Computer Engineering

.11

هندسة بيئية
Environmental Engineering

.12

هندسة صناعية
Industrial Engineering

شروط القبول بالجامعات
 مدة الدراسة  :سنة اللغة  4 +سنوات بكالوريوس علوم  4 +سنوات برنامج طب بيطري. الحصول على درجة (  Bأو  ) 3.33في مواد (الرياضيات – األحياء – الفيزياء – الكيمياء) بمرحلة الثانوية. يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية  :اجتياز  6مواد بمستوى ال  IGCSEبدرجة ال تقل عن ( )Bمتضمنة مواد (الرياضيات،األحياء ،الفيزياء ،الكيمياء)  ،كما يشترط دراسة مادتين من هذه المواد في مستوى  A/AS-levelبدرجة التقل عن ).(B
 يجب ان اليكون الطالب قد سبق له االلتحاق بأي مواد بعد مرحلة الثانوية مع األخذ بعين اإلعتبار عدم قبول الطلبة المحولين. الحصول على درجة ( )6.9في إختبار األيلتز أو ( )03في إختبار التوفل.تشترط بعض الجامعات إجتياز اختبار الـ  SATأو  ACTللطلبة خريجي الثانويات األمريكية في الكويت.
يشترط إستيفاء النقاط التالية لحصول الطالب على إلتحاق في برنامج الطب البيطري:
 .1الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ( )Pre-Veterinaryبمعدل تراكمي ال يقل عن ( ، )3.33ومعدل ( )3.33في
المواد العلمية الخاصة بمتطلبات التخصص.
 .2التقدم إلختبارات ال GREوالحصول على المعدل المطلوب.
 .3إجتياز المقابلة الشخصية.

3.29 - %09

 تشترط الجامعات تقدي .Portfolio القبول في الجامعات يكون في الفصل األول من كل عام فقط. الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز. اجتياز شروط الجامعة األخرى المطلوبة للقبول األكاديمي. -الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة من قبل الجامعة.

3.29 - %09

 تشترط الجامعات الحصول على درجة توفل بمعدل ( )993أو على اختبار ال .SAT -اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي.

3.29 - %09

3.33 - %03

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.
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تابع  :الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية { :
م
.13
.14
.19
.16
.15
.10
.15
.23
.21
.22
.23

التخصص
كيمياء حيوية
Biochemistry
علوم التغذية
Nutrition
علوم الكمبيوتر
Computer Science
التربية الخاصة  /لتعلي لذوي االحتياجات الخاصة
special education

النسبة المطلوبة
3.33 - %03
3.33 - %03

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

3.33 - %03
3.33 - %03

عل الوراثة
Genetics

3.93 - %53

فيزياء
Physics
كيمياء
Chemistry
أحياء
Biology
جيولوجيا
Geology
رياضيات
Mathematics

3.33 - %03

إحصاء
Statistics

شروط القبول بالجامعات

3.29 - %09

 اجتياز اإلختبارات التي تحددها الجامعات. الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز واجتياز شروط الجامعة للقبول األكاديمي. اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. اغلب الجامعات تتطلب الحصول على االيلتز :بدرجة التقل عن ( )6.9أو توفل  :اليقل عن ( )03وبعضما يتطلب إختبار  SATأو.ACT

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

 من متطلبات القبول اجتياز مواد في الرياضيات. اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي. -اغلب الجامعات تتطلب الحصول على ايلتز :اليقل عن ( )6أو توفل :اليقل عن ( 61الى  )03وبعضما يتطلب إختبار  SATأو .ACT
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الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م
.24
.29
.26
.25
.20
.25
.33
.31
.32
.33
.34
.39
.36
.35
.30
.35

التخصص
محاسبة
Accounting
إدارة نظ المعلومات
Management Information Systems
إدارة أعمال  /إدارة
Business Administration/ Management
تمويل
Finance
اقتصاد
Economics
تسويق
Marketing
مشاريع صغيرة
Entrepreneurship
تجارة دولية
International Business
تصمي داخلي
Art & Design / Interior Design
عل النفس
Psychology
إعالم
Mass Communications
علوم سياسية
Political Science
عالقات دولية
International Relations
طرق تدريس اللغة االنجليزية
TESOL
اللغة اإلنجليزية وأدابما
English Literature
لغويات
Linguistics

شروط القبول بالجامعات

النسبة المطلوبة

 من متطلبات القبول اجتياز مواد في الرياضيات.3.33 - %03
 -اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي.

3.33 - %03
3.33 - %03

 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. من متطلبات القبول اجتياز مواد في الرياضيات. الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز. -اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي.

3.33 - %03

 من متطلبات القبول اجتياز مواد في الرياضيات. -اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي.

3.29 - %09

 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز -اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي.

3.29 - %09

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.
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ثانيا  :كــــــــنــــــــــدا – التخصصات } العلمية { :
م

.1

.2

.3

.4
.9
.6

التخصص

النسبة المطلوبة

طب بشري
Medicine

3.93 - %53

طب أسنان
Dentistry

3.93 - %53

 يشتتتتترط لخريجتتتتي الثانويتتتتة االنجليزيتتتتة  :إجتيتتتتاز أربتتتتع مقتتتتررات علميتتتتة فتتتتي مستتتتتوى ( )AS-Levelوهتتتتي :الرياضتتتتيات،األحيتتاء ،الكيمياء،والفيزيتتاء علتتى أن ال يقتتتل التقتتدير فتتي كتتتل متتنم عتتن (  ، ) Bباإلضتتتافة إلتتى متتادتين علتتتى األقتتل متتن مستتتتوى
(.)A-Level
 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز. يشترط لدخول التنافس للقبول ببرنامج طب األسنان ما يلي: .1الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ( )Pre –Dentistryومدته  3سنوات) بمعدل عام ال يقل عن (.)3.33
 .2اجتياز اختبار  DATوالمقابلة الشخصية.

صيدلة
Pharmacy

3.93 - %53

 يشتتتتترط لخريجتتتتي الثانويتتتتة االنجليزيتتتتة  :إجتيتتتتاز أربتتتتع مقتتتتررات علميتتتتة فتتتتي مستتتتتوى ( )AS-Levelوهتتتتي :الرياضتتتتيات،األحيتتاء ،الكيمياء،والفيزيتتاء علتتى أن ال يقتتتل التقتتدير فتتي كتتتل متتنم عتتن (  ، ) Bباإلضتتتافة إلتتى متتادتين علتتتى األقتتل متتن مستتتتوى
(.)A-Level
 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز. دراسة الطالب سنتين في العلوم ( )Pre –Pharmacyوال يقل عن ( )96وحدة معتمدة بمعدل عام ال يقل عن (.)3.29 -اجتياز المقابلة الشخصية.

هندسة مدنية
Civil Engineering
هندسة كمربائية
Electrical Engineering
هندسة صناعية
Industrial Engineering

شروط القبول بالجامعات
 يشتتتتترط لخريجتتتتي الثانويتتتتة االنجليزيتتتتة  :إجتيتتتتاز أربتتتتع مقتتتتررات علميتتتتة فتتتتي مستتتتتوى ( )AS-Levelوهتتتتي :الرياضتتتتيات،األحيتتاء ،الكيمياء،والفيزيتتاء علتتى أن ال يقتتتل التقتتدير فتتي كتتتل متتنم عتتن (  ، ) Bباإلضتتتافة إلتتى متتادتين علتتتى األقتتل متتن مستتتتوى
(.)A-Level
 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز. يشترط لدخول التنافس للقبول ببرنامج الطب البشري ما يلي:  :Univ. Of Calgaryتشترط انماء المرحلة التمميدية بمعدل تراكمي ال يقل عن ( )3.43حيث أن مدة الدراسة  5سنوات اجتيازاختبار  MCATوالمقابلة الشخصية.
  : Dalhousie Univ.تشترط انماء المرحلة التمميدية بمعدل تراكمي ال يقل عن ( )3.33حيث ان مدة الدراسة  0سنواتواجتياز اختبار  MCATوإختبار  CASPERوالمقابلة الشخصية
 -الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ( (Pre –Medicineومدته أربع سنوات) .

3.29 - %09
 اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية و شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.3.33 - %03
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ثالثا  :اململكة املتحدة – التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.1

طب بشري
Medicine

.2

طب أسنان
Dentistry

.3

صيدلة
Pharmacy

3.93 - %53

.4

هندسة مدنية
Civil Engineering

3.29 - %85

3.53 - %54

شروط القبول بالجامعات
 اجتياز اختبار (  (UKCATقبل االلتحاق بالدراسة. على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز األكاديمي. يشتتتتترط لخريجتتتتي الثانويتتتتة اإلنجليزيتتتتة :إجتيتتتتاز ثتتتتال مقتتتتررات علميتتتتة فتتتتي مستتتتتوى ( )AS-Levelوهتتتتي :الرياضتتتتيات،الكيمياء ،واألحياء  ،على أن يكون التقدير في كل منم ال يقل عن (  Aإلى  )Bوفقا لشروط الجامعات.
 للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز: .1السنة التمميدية بنسبة حضور.% 03
 .2المقابلة الشخصية.
 .3الحصول على درجة اآليلتز المطلوبة من الجامعة (.)6.5
 للحصول على القبول األكاديمي يشترط األتي : .1اال تقل النسبة المئوية في المواد العلمية والرياضيات عن .%53
 .2إجتياز السنة التمميدية بنسبة حضور .%03
 .3إجتياز المقابلة الشخصية.
 .4الحصول على درجة اآليلتز المطلوبة من الجامعة (.)6.5
 على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز األكاديمي. للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز: -1السنة التمميدية بنجاح
 -2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)9.9
 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز األكاديمي.

.9
.6
.5
.0
.5
.13

المندسة الكمربائية االلكترونية
Electrical & Electronic Engineering
هندسة كيميائية
Chemical Engineering
علوم الكمبيوتر
Computer Science
كيمياء
Chemistry
رياضيات
Mathematics
جيولوجيا
Geology

 للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز:3.33 - %03

 -1السنة التمميدية بنجاح
 -2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)9.9
 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز األكاديمي.
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اململكة املتحدة – التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.11

إدارة األعمال /إدارة
Business Admin. & Management Studies

.12

محاسبة وتمويل
Accounting& Finance

.13

اقتصاد
Economy

.14

تسويق
Marketing

.19

تصمي داخلي
Art & Design / Interior Design

.16

عل النفس
Psychology

.15

اللغة اإلنجليزية وأدابما
English Literature

.10

إعالم وإتصاالت
communication and Media studies

3.33 - %03

.15

علوم سياسية
Political Science

3.33 - %03

3.33 - %03

شروط القبول بالجامعات
 إجتياز مادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية. للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز: .1السنة التمميدية بنجاح.
.2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)9.9

3.33 - %03

3.33 - %03

3.29 - %09

 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز.

 للحصول على القبول األكاديمي يشترط : اجتياز السنة التمميدية بنجاح. الحصول على درجة ( )9.9باآليلتز للدراسة األكاديمية واجتياز الشروط المطلوبة من الجامعة. على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز. يشترط لخريجي الثانوية االنجليزية األتي : اجتياز( )3مواد في الـ  )AAB Grades(A- Levelبما فيما اللغة االنجليزية. للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز : السنة التمميدية بنجاح و اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)6 على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز. للحصول على القبول األكاديمي يشترط : اجتياز السنة التمميدية بنجاح. الحصول على درجة ( )9.9باآليلتز للدراسة األكاديمية واجتياز الشروط المطلوبة من الجامعة. على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز. للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز: .1السنة التمميدية بنجاح.
 .2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)9.9
 تشترط بعض الجامعات دراسة تدريب عملي في السنة النمائية. -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز.
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رابعا  :اجلمهورية اإليرلندية – التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

.1

طب بشري
Medicine

.2

طب أسنان
Dentistry

شروط القبول بالجامعات

النسبة المطلوبة
 -شروط القبول بالجامعات وهي على النحو التالي :

 إجتياز المقابلة الشخصية عبر اإلنترنت. يقبل الطالب على أساس تنافسي وذلك بعد إجتياز السنة التمميدية. : RCSIالحصول على نسبة  %59في شمادة الثانوية.
 االيلتز )9.9( :على أن اليقل عن (  ) 9في كل بند. أن اليكون قد درس أي سنة تمميدية طبية بأي جامعة أخرى. في حال اجتياز الشروط المذكوره اعاله يقبل مباشرة في الكلية الملكية للجراحين اإليرلندية  -برنامج ال (  6سنوات ) بعد إجتيازالسنه التمميدية في ترالي بنجاح.

3.59 - %59

 : NUIGالحصول على نسبة  %59في شمادة الثانوية.
 االيلتز )9.9( :على أن اليقل عن (  ) 9في كل بند.للقبول في السنة التمميدية (برنامج ال  5سنوات)  ،واخر موعد إلستقبالطلبات المقبولين هو .2315/0/10
 االيلتز )6.9( :على أن اليقل عن (  )6.9في كل بند للقبول في السنة التحضيرية (برنامج ال  6سنوات)  ،واخر موعد إلستقبالطلبات االمقبولين هو .2315/5/14
 يشترط تقدي Personal Statement : UCDالحصول على نسبة  %50في شمادة الثانوية.
 االيلتز )6( :على أن اليقل عن ( )9.9في كل بند و ( )6في الكتابة. أخر موعد إلستقبال طلبات المقبولين هو .2315/5/1 : TCDالحصول على نسبة  %96في شمادة الثانوية.
 االيلتز )6( :على أن اليقل عن ( )6في أي من بنود اإلختبار األخرى. أخر موعد إلستقبال طلبات المقبولين هو .2315/5/1 -الدرجة المطلوبة في مستوى ال  A/AS-levelلخريجي الثانوية اإلنجليزية:

3.03 - %56

 : RCSI &TCDالحصول على درجة ال تقل عن ( )A A Bفي الكيمياء و مقررين من المواد التالية ( الرياضيات  ،األحياء،
الفيزياء ).
 شروط القبول بجامعة الترينتي  TCDوهي كالتالي: االيلتز )6( :على أن اليقل عن ( )6في أي من بنود اإلختبار األخرى. يقبل الطلبة على أساس تنافسي و إجتياز المقابلة الشخصية. أخر موعد إلستقبال طلبات المقبولين هو .2315/5/1 الدرجة المطلوبة في مستوى ال  A/AS-levelلخريجي الثانوية اإلنجليزية:الحصول على درجة ال تقل عن ( )A A Bفي الكيمياء و مقررين من المواد التالية ( الرياضيات  ،األحياء ،الفيزياء ).
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تابع  :اجلمهورية اإليرلندية – التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.3

صيدلة
Pharmacy

3.93 - %53

.4

تمريض
Nursing

.9

عل الوراثة والمعلومات الحيوية
Genetics and Bioinformatics

شروط القبول بالجامعات
شروط القبول بالجامعات وهي كالتالي:
 يقبل الطلبة على أساس تنافسي و إجتياز المقابلة الشخصية. الحصول على نسبة  %53في شمادة الثانوية.  / RCSIااليلتز )9.9( :على أن اليقل عن ( )9في كل بند (برنامج ال  9سنوات) ( ،برنامج الصيدلة بالسنة التمميدية). أخر موعد إلستقبال طلبات المقبولين هو .2315/0/10  / TCDااليلتز )9( :على أن اليقل عن ( )9في بند الكتابة و ( )4.9في أي من بنود اإلختبار األخرى. أخر موعد إلستقبال طلبات المقبولين هو .2315/5/1الدرجة المطلوبة في مستوى ال  A/AS-levelلخريجي الثانوية اإلنجليزية:
  : RCSI &TCDالحصول على درجة ال تقل عن ( )A B Bفي الكيمياء و مقررين من المواد التالية ( الرياضيات  ،األحياء،الفيزياء ).

3.33 - %06
3.33 - %03

 يشترط الحصول على درجة (  ) 5في اآليلتز للقبول في البرنامج األكاديمي. يقبل الحاصل على نسبة  %03في شمادة الثانوية ودرجة (  ) 9في اآليلتز لإللتحاق بالسنه التمميدية في جامعة ).(DCU يقبل الحاصل على نسبة  %09في شمادة الثانوية ودرجة ( )9.9في اآليلتز لإللتحاق بالسنة التمميدية في ) (UCDأو).(Trinity

.6

تغذية بشرية
Human Nutrition & Dietetics

3.39 - %05

 يقبل الحاصل على نسبة  %05في شمادة الثانوية ودرجة (  ) 6في اآليلتز مباشرة بالجامعة ).(UCD – Trinity - DIT -يقبل الطلبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

.5

هندسة مدنية
Civil Engineering

3.33 - %03

 -يشترط الحصول على درجة (  ) 6في اآليلتز بما ال يقل عن  9.9في اي من الفروع.

.0

هندسة التصمي والتصنيع
Manufacturing& Design Engineering

3.33 - %03

 يشترط الحصول على درجة (  ) 6في اآليلتز مباشرة في جامعة ).(DIT -الحاصل على درجة (  ) 9في األيلتز يقبل بالسنة التمميدية.

.5

هندسة كمربائية /إلكترونية
Electrical & Electronic Engineering

3.33 - %03

 يشترط الحصول على درجة (  ) 6باأليلتز للقبول مباشرة في جامعات ) .( NUIG - DIT -الحاصل على درجة (  ) 9في األيلتز يقبل بالسنة التمميدية.
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اجلمهورية اإليرلندية – التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م

التخصص

.13

محاسبة
Accounting

.11

تمويل
Finance

.12

دراسات االعمال
Business Studies

.13

تسويق
Marketing

.14

عالقات دولية
International Relations

.19

إدارة نظ المعلومات
Management Information System

.16

إدارة الموارد البشرية
Human Resources Management

.15

إعالم  /صحافة
Media / Journalism

.10

وسائل اإلعالم و صناعة األفالم
Films And Media

.15

الفنون  /دراسات األفالم
Arts / Film Studies

النسبة المطلوبة
3.33 - %03

3.33 - %03

شروط القبول بالجامعات
 يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز للقبول في البرنامج األكاديمي في جامعات ) .)DIT - DCU - NCI - DBS -الحاصل على درجة (  ) 9في اآليلتز يقبل بالسنة التمميدية.

 يشترط الحصول على درجة (  ) 6في اآليلتز للقبول في البرنامج األكاديمي في جامعات ) .) DIT - NCI - DBS -الحاصل على درجة (  ) 9في اآليلتز يقبل بالسنة التمميدية.

3.33 - %03

3.33 - %03

3.33 - %03

 يشترط الحصول على درجة (  ) 9باآليلتز على ان ال يقل عن (  ) 9في كل الفروع لإللتحاق بالسنة التمميدية بجامعة ).(DCU يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز على ان ال يقل عن (  ) 9.9في كل الفروع للقبول المباشر. يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز مباشرة بالجامعة. -الحاصل على درجة (  ) 9في اآليلتز يقبل بالسنة التمميدية.

 يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز مباشرة بالجامعة. -الحاصل على درجة (  ) 9في اآليلتز يقبل بالسنة التمميدية.
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خامسا  :أسرتالـــــــــيا – التخصصات } العلمية {:
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.1

طب بشري
Medicine

3.59 - %59

.2
.3

صيدلة
Pharmacy
عالج طبيعي
Physiotherapy

.4

عل األحياء الدقيقة
Microbiology

.9

كيمياء حيوية
Biochemistry

.6

علوم الكمبيوتر
Computer Science

شروط القبول بالجامعات
 القبول في جامعة .Western Sydney الحصول على اآليلتز  Academicبدرجة ال تقل عن ( )5و ( )5في كل بند. -اجتياز المرحلة التمميدية بدرجة ( .) 5.39

3.93 - %53

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة التمميدية.

3.93 - %53

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة التمميدية.

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة التمميدية أو الجامعية.

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.

.5

هندسة مدنية
Civil Engineering

3.33 - %03

 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية. -الحصول على درجة  %53في مادة الرياضيات للقبول بجامعة . Deakin

.0

هندسة معمارية
Architectural Engineering

3.29 - %09

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.

.5
.13
.11
.12
.13

هندسة أنظمة الكمبيوتر
Computer System Engineering
هندسة كمربائية
Electrical Engineering
هندسة بيئية
Environmental Engineering
علوم الزراعه
Agricultural Sciences
احصاء
Statistics

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.
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أسرتالـــــــــيا – التخصصات } العلمية  /األدبية {:
م

التخصص

.14

إقتصاد
Economics

.19

تمويل
Finance

.16

محاسبة
Accountancy

.15

تجارة دولية
International Business

.10

إدارة أعمال  /إدارة
Business Administration/ Management

النسبة المطلوبة

3.33 - %03

شروط القبول بالجامعات

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.

.15

اللغة اإلنجليزية وآدابما
English Literature

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة التمميدية أو الجامعية.

.23

عالقات دولية
International Relations

3.33 - %03

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.
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سادسا  :نيوزيلنــــــــــــــدا– التخصصات } العلمية {:
م

التخصص

النسبة المطلوبة

.1

طب األسنان
Dentistry

3.93 - %53

.2

صيدلة
Pharmacy

.3

عل المختبرات الطبية
Medical Laboratory Science

.4

عالج طبيعي
Physiotherapy

.9

تكنولوجيا األسنان
Dental Technology

.6

علوم طب حيوي
Biomedical Sciences

.5

صحة الف
Oral Health

شروط القبول بالجامعات
 القبول بجامعة .Otago الحصول على اآليلتز Academicبدرجة (. )9.9 الحصول على معدل عام ( )6.9و درجة (  ) Cفي مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة ال . Bridging Course الحصول على معدل عام (  ) 5ودرجة (  ) Bفي مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمميدية. -الحصول على معدل عام (  ) Bفي السنة الجامعية األولى وبمعدل (  ) B -بكل مادة.

3.93 - %53

 القبول بجامعة .Otago الحصول على اآليلتز Academicبدرجة (. )9.9 الحصول على معدل عام ( )6.9و درجة (  ) Cفي مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة ال . Bridging Course الحصول على معدل عام (  ) 0ودرجة (  ) Bفي مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمميدية. -الحصول على معدل عام (  ) Bفي السنة الجامعية األولى.

3.93 - %53

 القبول بجامعة .Otago الحصول على اآليلتز Academicبدرجة (. )9.9 الحصول على معدل عام ( )6.9و درجة (  ) Cفي مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة ال . Bridging Course الحصول على معدل عام (  ) 0ودرجة (  ) Bفي مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمميدية. -الحصول على معدل عام (  ) Bفي السنة الجامعية األولى وبمعدل (  ) B -بكل مادة.

3.33 - %03

 القبول بجامعة .Otago الحصول على اآليلتز Academicبدرجة (. )9.9 الحصول على معدل عام ( )6.9و درجة (  ) Cفي مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة ال . Bridging Course -الحصول على معدل عام (  ) 0ودرجة (  ) Bفي مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمميدية.
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سابعا  :مجهورية مالطا – التخصصات } العلمية {:
م
.1

التخصص

النسبة المطلوبة

طب بشري
Medicine

3.59 - %59

شروط القبول بالجامعات
 الحصول على معدل ما ال يقل عن  9.9في اختبار االيلتز وأن ال يقل المعدل في كل من التحريري والشفمي عن معدل ) ( 5باإلضافة الى المعدل العام  ،أو ما يعادله في اختبارات اللغة اإلنجليزية المعتمدة األخرى و ذلك للقبول في برنامج  /سنة الدراسات
التأسيسية الطبية .Medical Foundation Programme – MFP

ثامنا  :اجلمهورية الفرنسية – التخصصات } األدبية {:
م

التخصص

.1

لغة فرنسية وآدابما
French Language & literature

.2

اللغات األجنبية التطبيقية
LEA

النسبة المطلوبة

3.33 - %03

شروط القبول بالجامعات
 الحصول على  %59وما فوق بمادة اللغة الفرنسية في شمادة الثانوية. اجتياز مرحلة اللغة الفرنسية لمدة عام دراسي كامل. -للقبول في البرنامج األكاديمي يشترط اجتياز السنة التحضيرية بنجاح .

تاسعا  :مملكة البحرين– التخصصات } العلمية {:
م

.1

التخصص

النسبة المطلوبة

شروط القبول بالجامعات

طب بشري
Medicin

3.59 - %59

شروط جامعة الخليج العربي :
 أال يزيد عمر الطالب عن  23سنة. مدة الدراسة  6 :سنوات. يقبل الطلبة في المرحلة قبل الطبية ( )Pre-medعند اجتياز اختبارات القبول في اللغة االنجليزية والعلوم والرياضيات والمقابلةالشخصية  ،ويعفى من لديه توفل بدرجة ( )493من اختبار اللغة.
 -يقبل بالسنة التحضيرية من ل يحصل على الدرجات المطلوبة في اختبارات القبول السالفة الذكر.
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عاشرا  :اإلمارات العربية املتحدة – التخصصات } العلمية { :
التخصص

النسبة المطلوبة

م

.1

صيدلة
Pharmacy

3.93 - %53

.2

التغذية العالجية والحميات
Clinical Nutrition And Dietetics

.3

العالج الطبيعي
Physiotherapy

.4

التصوير التشخيصي الطبي
Medical Diagnostic Imaging

.9

المندسة الكمربائية االلكترونية
Electrical & Electronic Engineering

شروط القبول بالجامعات
القبول بجامعة الشارقة

.6
.5
.0

هندسة الحاسوب
Computer Engineering
هندسة معمارية
Architectural Engineering
هندسة مدنية
Civil Engineering

.5

هندسة كيميائية
Chemical Engineering

.13

هندسة كمربائية
Electrical Engineering

.11

هندسة صناعية
Industrial Engineering

.12

تصمي داخلي
Interior design

 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة لمرحلة اللغة اإلنجليزية و القبول األكاديمي. الدرجة المطلوبة لخريجي الثانوية اإلنجليزية في مستوى ال  A/AS-levelال تقل عن ) (Bووفقا للشروط التالية: تشترط دراسة مادتين بمستوى  ، A/AS-levelوان تكون مادتا (الكيمياء – واألحياء) أو إحداهما من بين مواد AS-Levelبتقدير ال يقل عن (  ) Bأو مواد  A-Levelبتقدير اليقل عن ( .) C

3.93 - %53

القبول بجامعة الشارقة
 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة لمرحلة اللغة اإلنجليزية و القبول األكاديمي.3.33 - %03

3.29 - %85

القبول في الجامعة األمريكية بالشارقة
3.33 - %03

3.29 - %09

 الحصول على إختبار التوفل بمعدل ( )993ما يعادل ( 03في )IBTأو اختبار اآليلتز األكاديمي بمعدل (.)6.9 في حال عدم تحقيق الطالب للدرجة المطلوبة في التوفل أو اآليلتز سيت الحاقم ببرنامج التجسير( Academy Bridge )Programإلى أن يت تحقيق الدرجة المطلوبة.
 حملة الثانوية األمريكية  :يشترط للتسجيل بالتخصصات المدرجة في الجامعة األمريكية الحصول على اختبار SAT 1بدرجة ( 493فما فوق في الـ  ) Mathمع إرفاق نتيجة ال  SATضمن المستندات المدخلة في التسجيل.
 يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية  :اجتياز  6مواد بمستوى ال  IGCSEبدرجة ال تقل عن ( )Bباإلضافة إلى دراسة مادتينبمستوى .A/AS-level
 يشترط الحصول على معدل (  ) Bأو أعلى بمادتي الرياضيات والفيزياء.16

تابع  :اإلمارات العربية املتحدة – التخصصات } العلمية { :
التخصص

النسبة المطلوبة

شروط القبول بالجامعات
القبول بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

م
.1

هندسة بترول
Petroleum Engineering

3.59 - %59

 الحصول على إختبار التوفل بمعدل ( )933ما يعادل ( 61في )IBTأو اختبار اآليلتز األكاديمي بمعدل (.)9 إجتياز جميع المستويات المطلوبة في اللغة العربية والرياضيات على أن تكون درجة الرياضيات ( والفيزياء أو الكيمياء) %09 -يشترط إجتياز الطالب اختبار  SATأو ما يعادله في الرياضيات.

.2

عل التغذية
Nutritional Science

3.29 - %09

 الحصول على إختبار التوفل بمعدل ( )933ما يعادل ( 61في )IBTأو اختبار اآليلتز األكاديمي بمعدل (.)9 -إجتياز جميع المستويات المطلوبة في اللغة العربية والرياضيات.

اإلمارات العربية املتحدة – التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م

التخصص

.3

الفنون الجميلة
Fine Arts

.4

العماره الداخلية والتصمي
Interior design and architecture

.9

تصمي الجرافيك والوسائط المتعددة
Graphic and multimedia design

.6

دراسات الترجمة
Bachelor Of Arts In Translation Studies

شروط القبول بالجامعات

النسبة المطلوبة

القبول بجامعة الشارقة
3.33 - %03

3.29 - %09

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة لمرحلة اللغة اإلنجليزية و القبول األكاديمي.

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
 الحصول على إختبار التوفل بمعدل ( )933ما يعادل ( 61في )IBTأو اختبار اآليلتز األكاديمي بمعدل (.)9 -إجتياز جميع المستويات المطلوبة في اللغة العربية والرياضيات.
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