خطة شواغر بعثات وزارة التعليم العالي للعام اجلامعي 2019/2018
أوال  /الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

.1

طب بيطري
Veterinary Medicine

.2

معمار
Architecture

.3
.4

هندسة معمارية
Architectural Engineering
هندسة بترول
Petroleum Engineering

شروط القبول باجلامعات

النسبة املطلوبة

 مدة الدراسة  :سنة اللغة  4 +سنوات بكالوريوس علوم  4 +سنوات برنامج طب بيطري. الحصول على درجة (  Bأو  ) 3.00في 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  AS/A-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. تقديم مقال شخصي عن أسباب إختيار هذا التخصص. تقديم عدد ( )2كتب توصية من مدرسي المرحلة الثانوية لمادة الرياضيات أو المواد العلمية. الحصول على درجة ( )6.5في إختبار األيلتز أو ( )80في إختبار التوفل.3.75 - %95
 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 في جامعة :Kansas State University
 .1الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ( )Pre-Veterinaryبمعدل ال يقل عن ( )3.00للمعدل التراكمي ومعدل المواد
العلمية الخاصة بمتطلبات التخصص.
 .2التقدم إلختبارات ال GREوالحصول على المعدل المطلوب.
 .3إجتياز المقابلة الشخصية.
 .4الحصول على عمل تطوعي فى احدى القطاعات الطبية.
 .5المشاركة مع أطباء آخرين في مجاالت متعلقة بالنشاطات الطبية المعتمدة.
 تشترط الجامعات تقديم  Portfolioوهي نماذج من أعمال الطالب الفنية ورسوماته الخاصة. القبول في الجامعات يكون في الفصل األول من كل عام فقط. - 3.25 - %85.12الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز.
 اجتياز شروط الجامعة األخرى المطلوبة للقبول األكاديمي. الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة من قبل الجامعة حيث أن الماجستير هو الدرجة العلمية األولى في أغلب الجامعات. تشترط الجامعات الحصول على درجة توفل بمعدل ( )550أو على اختبار ال .SAT3.26 - %85.23
 اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي.3.25 - %85.10
 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

.5

هندسة مدنية
Civil Engineering

3.25 - %85

.6

هندسة كهربائية
Electrical Engineering

3.20 - %84.12

 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.1

تابع  /الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية { :
م
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

التخصص
هندسة كيميائية
Chemical Engineering
هندسة كمبيوتر
Computer Engineering
هندسة بيئية
Environmental Engineering
هندسة صناعية
Industrial Engineering
علوم الكمبيوتر
Computer Science
علوم التغذية
Nutrition
كيمياء حيوية
Biochemistry
التربية الخاصة  /لتعليم لذوي االحتياجات الخاصة
special education
علم الوراثة
Genetics
فيزياء
Physics
كيمياء
Chemistry
أحياء
Biology
جيولوجيا
Geology
رياضيات
Mathematics
إحصاء
Statistics

شروط القبول باجلامعات

النسبة املطلوبة
3.00 - %80.03
3.00 - %80.06
3.00 - %80
3.00 - %80

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

3.03 - %80.70
3.11 - %82.31
3.10 - %82.02
 اجتياز اإلختبارات التي تحددها الجامعات.3.00 - %80.09
 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة بإختبار التوفل أواأليلتز واجتياز شروط الجامعة للقبول األكاديمي. اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. - 3.53 - %90.61اغلب الجامعات تتطلب الحصول على االيلتز :بدرجة التقل عن ( )6.5أو توفل  :اليقل عن ( )80وبعضها يتطلب إختبار  SATأو
.ACT
3.09 - %81.80
3.00 - %80
3.02 - %80.42

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

3.00 - %80
3.29 - %85.80
3.25 - %85

 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  )80وبعضها يتطلب إختبار  SATأو .ACT2

تابع  /الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

التخصص
محاسبة
Accounting
إدارة نظم المعلومات
Management Information Systems
إدارة أعمال  /إدارة
Business Administration/ Management
تمويل
Finance
اقتصاد
Economics
تسويق
Marketing
مشاريع صغيرة
Entrepreneurship
تجارة دولية
International Business

شروط القبول باجلامعات

النسبة املطلوبة
3.02 - %80.40
3.02 - %80.53
3.00 - %80
3.00 - %80
3.05 - %81.14

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

3.00 - %80
3.00 - %80
3.00 - %80

.30

تصميم داخلي
Art & Design / Interior Design

3.02 - %80.40

 من متطلبات القبول اجتياز مواد في الرياضيات. اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي. -تشترط الجامعات تقديم  Portfolioوان يكون لدى المرشح خلفية بالفنون الجميلة.

.31

علم النفس
Psychology

3.07 - %81.57

 -اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.

.32

إعالم
Mass Communications

.33
.34

علوم سياسية
Political Science
عالقات دولية
International Relations

3.01 - %80.23
3.00 - %80.01
3.02 - %80.47

.35

طرق تدريس اللغة االنجليزية
TESOL

3.47 - %89.43

.36

اللغة اإلنجليزية وأدابها
English Literature

3.42 - %88.57

 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. من متطلبات القبول اجتياز مواد في الرياضيات. اجتياز الشروط األخرى المطلوبة من الجامعة للقبول األكاديمي. اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. الحصول على درجة  5.5ومافوق على ان يلتحق بمرحلة اللغة لتحقيق شروط القبول وهي  6.5وما فوق. درجة الماجستير هي الدرجة مهنية األولى في أغلب الجامعات. اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. الحصول على درجة  5.5ومافوق على ان يلتحق بمرحلة اللغة لتحقيق شروط القبول وهي  6.5وما فوق.3

تابع  /الواليات املتحدة األمريكية– التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م

التخصص

النسبة املطلوبة

.37

لغويات
Linguistics

3.27 - %85.58

.38

تصميم جرافيك
Graphic Design

3.12 -%82.40

شروط القبول باجلامعات
 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. الحصول على درجة  5.5ومافوق على ان يلتحق بمرحلة اللغة لتحقيق شروط القبول وهي  6.5وما فوق. اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. تشترط الجامعات تقديم .Portfolio & coursework in Art -في بعض الجامعات قد يتطلب مقابالت شخصية تقيم الطالب وفقا لرسوماته.

ثانيا  /كــــــــنــــــــــدا – التخصصات } العلمية { :
م
.1
.2
.3
.4
.5

التخصص
هندسة مدنية
Civil Engineering
هندسة كهربائية
Electrical Engineering
هندسة كيميائية
Chemical Engineering
هندسة بترول
Petroleum Engineering
هندسة صناعية
Industrial Engineering

شروط القبول باجلامعات

النسبة املطلوبة
3.00 - %80
3.47 - %89.50
3.02 - %80.58

 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي.– الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة ال تقل عن ()6.5على أن ال يقل عن ( )6.0في جميع الحقول للحصول على القبول األكاديمي.

3.09 - %81.80
3.00 - %80

4

ثالثا  /اململكة املتحدة – التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

النسبة املطلوبة

.1

صيدلة
Pharmacy

3.52 - %90.51

.2

هندسة مدنية
Civil Engineering

3.15 - %83

.3
.4
.5
.6
.7
.8

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

3.07 - %81.46

شروط القبول باجلامعات
 للحصول على القبول األكاديمي يشترط األتي : .1اال تقل النسبة المئوية في المواد العلمية والرياضيات عن .%90
 .2إجتياز السنة التمهيدية بنسبة حضور .%80
 .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 التمهيدية بنجاح
 -2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)5.5
 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز األكاديمي.

3.00 - %80
3.03 - %80.68

 -للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز:

3.46 - %89.22

 -1السنة التمهيدية بنجاح
 -2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)5.5

3.00 - %80

 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز األكاديمي.

3.01 - %80.34

اململكة املتحدة – التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م

التخصص

النسبة املطلوبة

.9

إدارة األعمال /إدارة
Business Admin. & Management Studies

3.01 - %80.20

.10

اقتصاد
Economy

3.64 - %92.84

شروط القبول باجلامعات
 إجتياز مادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية. للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز: .1السنة التمهيدية بنجاح.
.2الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)5.5
 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز.

5

تابع  /اململكة املتحدة – التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م

التخصص

النسبة املطلوبة

.11

تصميم داخلي
Art & Design / Interior Design

3.12 - %82.52

.12

علم النفس
Psychology

3.00 - %80.13

.13

اللغة اإلنجليزية وأدابها
English Literature

3.27 - %85.41

شروط القبول باجلامعات
 للحصول على القبول األكاديمي يشترط : اجتياز السنة التمهيدية بنجاح. الحصول على درجة ( )5.5باآليلتز 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 فيها اللغة االنجليزية. للحصول على القبول األكاديمي يشترط اجتياز : السنة التمهيدية بنجاح و اجتياز شروط الجامعة المطلوبة للقبول األكاديمي. الحصول على اختبار اآليلتز بدرجة (.)6 -على الطلبة الحصول على  UKVIايلتز.

رابعا  /اجلمهورية اإليرلندية – التخصصات } العلمية { :
م

التخصص

النسبة املطلوبة

.1

تمريض
Nursing

3.50 - %90

.2

علم الوراثة والمعلومات الحيوية
Genetics and Bioinformatics

.3
.4

تغذية بشرية
Human Nutrition & Dietetics
هندسة مدنية
Civil Engineering
هندسة كهربائية
Electrical Engineering

3.01 - %80.20
3.38 - %87.78

شروط القبول باجلامعات
 الحصول على درجة (  ) 5.5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات  (NUIG - UCC) :مع اجتياز المقابلة الشخصية. يقبل الحاصل على نسبة  %80في شهادة الثانوية ودرجة (  ) 5في اآليلتز لإللتحاق بالسنه التمهيدية في جامعة ).(DCU يقبل الحاصل على نسبة  %85في شهادة الثانوية ودرجة ( )5.5في اآليلتز لإللتحاق بالسنة التمهيدية في ) (UCDأو).(Trinity
 الحاصل على درجة (  ) 6في اآليلتز يقبل مباشرة بالجامعة ).(UCD – Trinity - DIT -يقبل الطلبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

3.00 - %80.15

 -يشترط الحصول على درجة (  ) 6في اآليلتز بما ال يقل عن  5.5في اي من الفروع.

3.09 - %81.93

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية بجامعة ). (UCD

.6

هندسة إلكترونية
Electronic Engineering

3.12 - %82.53

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD - Maynooth) :

.7

معمار
Architecture

3.68 - %93.63

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات(UCD – UCC) :

.5

6

تابع  /اجلمهورية اإليرلندية – التخصصات } العلمية { :
شروط القبول باجلامعات

م

التخصص

النسبة املطلوبة

.8

علم الحاسوب
Computer Science

3.00 - %80

.9

األشعة
Radiography

3.22 - %84.40

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية بجامعة ). (UCD

.10

الصحة الوقائية
Health And Performance Science

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية بجامعة ). (UCD

.11

كيمياء حيوية
Biochemistry

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD – UCC - NUIG) :

.12

كيمياء
Chemistry

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD – UCC - NUIG) :

.13

رياضيات
Mathematics

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD - NUIG) :

.14

فيزياء
Physics

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD - UCC) :

.15

المختبرات الطبية
Laboratory Science

3.50 - %90

 يمنح الخريج بكالوريوس علوم طبية حيوية  ،الحصول على درجة (  ) 5.5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات(DIT–UCC): الدرجة المطلوبة بمستوى  AS- levelلخريجي الثانوية اإلنجليزية :الحصول على درجة ال تقل عن ( )B B Bفي  3مقرراتوهي (كيمياء) و مقررين من التالي (أحياء – فيزياء  -رياضيات).

.16

علم األحياء المجهري
Microbiology

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD – UCC - NUIG) :

.17

علوم الزراعه
Agricultural Sciences

3.00 - %80

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية بجامعة ). (UCD

.18

النطق والسمع
Speech And Language Therapy

3.50 - %90

 الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز للمرحلة التمهيدية بجامعة ) (NUIG - UCCمع إجتياز المقابلة الشخصية.شروط الثانوية اإلنجليزية :إجتياز  A-Levelبدرجة ال تقل عن  Aفي  3مواد (كيمياء) و مقررين (أحياء – فيزياء  -رياضيات).

 -الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز للمرحلة التمهيدية للجامعات . (UCD – TCD – UCC - NUIG) :

7

اجلمهورية اإليرلندية – التخصصات } العلمية  /األدبية { :
م
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

التخصص
محاسبة
Accounting
تمويل
Finance
دراسات االعمال
Business Studies
تسويق
Marketing
عالقات دولية
International Relations
إدارة نظم المعلومات
Management Information System
إدارة الموارد البشرية
Human Resources Management
علم النفس
Psychology
إعالم  /صحافة
Media / Journalism
وسائل اإلعالم و صناعة األفالم
Films And Media

النسبة املطلوبة
3.00 - %80

3.00 - %80

شروط القبول باجلامعات
 يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز للقبول في البرنامج األكاديمي في جامعات ) .)DIT - DCU - NCI - DBS الحاصل على درجة (  ) 5في اآليلتز يقبل بالسنة التمهيدية. يشترط الحصول على درجة (  ) 6في اآليلتز للقبول في البرنامج األكاديمي في جامعات ) .) DIT - NCI - DBS -الحاصل على درجة (  ) 5في اآليلتز يقبل بالسنة التمهيدية.

3.22 - %84.46
3.00 - %80
3.00 - %80
3.25 - %85

3.00 - %80

 يشترط الحصول على درجة (  ) 5باآليلتز على ان ال يقل عن (  ) 5في كل الفروع لإللتحاق بالسنة التمهيدية بجامعة ).(DCU يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز على ان ال يقل عن (  ) 5.5في كل الفروع للقبول المباشر. الحاصل على درجة (  ) 5في اآليلتز يقبل بالسنة التمهيدية  ،ودرجة من ( ) 6 – 5.5للمرحلة الجامعية للجامعات :). (UCD – NUIG
 يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز مباشرة بالجامعة. الحاصل على درجة (  ) 5في اآليلتز يقبل بالسنة التمهيدية. الحصول على درجة (  ) 5.5باآليلتز للمرحلة التمهيدية في جامعة ).( Maynooth الدرجة المطلوبة بمستوى  AS- levelلخريجي الثانوية اإلنجليزية :الحصول على درجة ال تقل عن ( )CCCفي  3مقرراتعلى أن تتضمن مادة الرياضيات باإلضافة إلى إتمام مادة في اللغة غير اللغة اإلنجليزية.
 يشترط الحصول على درجة (  ) 6باآليلتز مباشرة بالجامعة. -الحاصل على درجة (  ) 5في اآليلتز يقبل بالسنة التمهيدية.
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خامسا  /أسرتالـــــــــيا – التخصصات } العلمية {:
م
.1
.2

التخصص
صيدلة
Pharmacy
طب بيطري
Veterinary Medicine

النسبة املطلوبة
3.53 - %90.67
3.53 - %90.68

.3

تمريض
Nursing

3.00 - %80

.4

علوم طب حيوي
Biomedical Sciences

3.00 - %80

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

عالج طبيعي
Physiotherapy
علم األحياء الدقيقة
Microbiology
كيمياء حيوية
Biochemistry
علوم الكمبيوتر
Computer Science
هندسة مدنية
Civil Engineering
هندسة معمارية
Architectural Engineering
هندسة أنظمة الكمبيوتر
Computer System Engineering
هندسة كهربائية
Electrical Engineering
هندسة بيئية
Environmental Engineering
علوم الزراعه
Agricultural Sciences
احصاء
Statistics

3.55 - %91.10

شروط القبول باجلامعات
 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة التمهيدية. مدة الدراسة  6 :سنوات والقبول بجامعة .Adelaide الحصول على درجة  %90في المواد العلمية . جامعتي  Victoriaو  : Southern Queenslandالحصول على ( )6.5في إختبار األيلتز وما اليقل عن ( )6بجميع الحقول. جامعة  : La Trobeالحصول على درجة ( )7في إختبار األيلتز وما اليقل عن ( )6.5في جميع الحقول. الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز . Academic -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة التمهيدية.

3.00 - %80

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

3.00 - %80

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

3.01 - %80.34

 الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية. -الحصول على درجة  %70في مادة الرياضيات للقبول بجامعة . Deakin

3.29 - %85.90

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

3.62 - %92.41
3.47 - %89.59

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

3.00 - %80

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

3.00 - %80

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

3.00 - %80

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.
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أسرتالـــــــــيا – التخصصات } العلمية  /األدبية {:
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التخصص
إقتصاد
Economics
تمويل
Finance
محاسبة
Accountancy
تجارة دولية
International Business
إدارة أعمال  /إدارة
Business Administration/ Management
اللغة اإلنجليزية وآدابها
English Literature
عالقات دولية
International Relations
تصميم داخلي
Art & Design / Interior Design

شروط القبول باجلامعات

النسبة املطلوبة
3.00 - %80
3.37 - %87.40
3.00 - %80

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

3.00 - %80
3.00 - %80
3.10 - %82.12

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

3.10 - %82.05

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

3.00 - %80

 -الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز . Academic

سادسا  /نيوزيلنــــــــــــــدا– التخصصات } العلمية {:
م

التخصص

النسبة املطلوبة

.1

علم المختبرات الطبية
Medical Laboratory Science

3.50 - %90

.2
.3
.4
.5

علوم طب حيوي
Biomedical Sciences
صحة الفم
Oral Health
هندسة معمارية
Architectural Engineering
طرق تدريس اللغة االنجليزية
TESOL

3.33 - %86.68
3.00 - %80
3.25 - %85
3.00 - %80

شروط القبول باجلامعات
 القبول بجامعة .Otago الحصول على اآليلتز Academicبدرجة (. )5.5 الحصول على معدل عام ( )6.5و درجة (  ) Cفي مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة ال . Bridging Course الحصول على معدل عام (  ) 8ودرجة (  ) Bفي مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمهيدية. الحصول على معدل عام (  ) Bفي السنة الجامعية األولى. القبول بجامعة .Otago الحصول على اآليلتز Academicبدرجة (. )5.5 الحصول على معدل عام ( )6.5و درجة (  ) Cفي مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة ال . Bridging Course الحصول على معدل عام (  ) 8ودرجة (  ) Bفي مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمهيدية. القبول بجامعة . Auckland University Of Technology القبول بجامعة  Masseyو جامعة . Victoria Of Wellington الحصول على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعات في إختبار األيلتز  Academicلإللتحاق بالمرحلة الجامعية.10

سابعا  /اجلمهورية الررنسية – التخصصات } األدبية {:
التخصص

النسبة املطلوبة

م
.1

لغة فرنسية وآدابها
French Language & literature

3.01 - %80.36

.2

اللغات األجنبية التطبيقية
LEA

3.00 - %80

شروط القبول باجلامعات
 الحصول على  %75وما فوق بمادة اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية. اجتياز مرحلة اللغة الفرنسية لمدة عام دراسي كامل. -للقبول في البرنامج األكاديمي يشترط اجتياز السنة التحضيرية بنجاح .

ثامنا  /اإلمارات العربية املتحدة – جامعة الشارقة :
التخصصات العلمية

النسبة املطلوبة

شروط القبول باجلامعات

م
.1

التغذية العالجية والحميات
Clinical Nutrition And Dietetics

3.62 - %92.46

القبول بجامعة الشارقة

.2

العالج الطبيعي
Physiotherapy

3.70 - %94.11

.3

هندسة معمارية
Architectural Engineering

3.73 - %94.62

التخصصات العلمية  /األدبية
.4

الفنون الجميلة
Fine Arts

.5

تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة
Graphic and Multimedia Design

 اجتياز شروط الجامعة المطلوبة لمرحلة اللغة اإلنجليزية و القبول األكاديمي. على جميع الطلبة المقبولين إحضار شهادة التوفل من المتطلبات األساسية اللتحاق الطالب بالجامعة بعد القبول أن يقوم بعملية التسجيل  Onlineفي الجامعة. الدرجة المطلوبة في اآليلتز أو التوفل للطلبة المقبولين بجميع التخصصات: التوفل  :الحصول على درجة ال تقل عن ( )61والحاصلون على أقل من ذلك في فإن عليهم اإللتحاق ببرنامج اللغة اإلنجليزيةالمكثف لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر.
 األيلتز ( )5والحاصلون على أقل من ذلك في إحد الحقول فعليهم اإللتحاق بفصول تقوية. -حملة الثانوية األمريكية والكندية :

3.00 - %80

 على الطلبة خريجي هذه الثانويات إستخراج معادلة شهادة من وزارة التربية والتعليم العالي بدولة اإلمارات ويتطلب إلستخراجهاأداء إختبار ) ( ، ( SATعلى أن تكون بالمراكز المعتمدة لذلك).

3.00 - %80.10

 يتم تحديد فرع الشهادة (أدبي أوعلمي) من خالل المواد التي درسها الطالب في الصف ( )12والعتبار فرع الطالب (علمي) يجبأن يكون قد درس مادتين على األقل في مجال العلوم ومادة على األقل في مجال الرياضيات في شهادة الصف (.)12
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