إدارة القبـول
لمحة عن الجامعة:
عال ،غير ربحية ،وفتحت أبوابها
أنشئت جامعة الشارقة كمؤسسة تعليم ٍ
لتســتقبل الطلبة في أكتوبر /تشــرين األول عام  1997بموجب مرســوم
صــادر عن صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي
عضــو المجلــس األعلى حاكــم إمــارة الشــارقة ورئيس الجامعــة لتكون
الجامعة األولى في إمارة الشارقة.
يعكس الفن المعماري لحرم الجامعة التراث العربي واإلســالمي من خالل
مبانيهــا الرائعــة ومناظرهــا الخالبــة ،ويتكون حــرم الجامعة مــن مرافق
فســيحة ومتميــزة تضم قاعــات دراســية مجهــزة بالوســائط المتعددة،
ومختبــرات علمية وبحثيــة متطورة ،ومكتبات تزخر بمصــادر المعلومات،
وتقنية معلومات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ،ومختبرات حاسوب
ومســارح وأنديــة ومجمعيــن رياضييــن كبيريــن ومراكز طالبيــة تحتوي
مطاعــم ومتاجر متنوعة والكثير من المرافق األخرى .وهناك أيضًا ســكن
للطــالب وآخــر للطالبات ،والمجمــع الطبي للجامعة يضــم كليات الطب
وطب األســنان والصيدلــة والعلوم الصحيــة ومختبرات البحــوث الطبية
والمستشفى الجامعي ومستشفى األسنان.
لماذا جامعة الشارقة؟
ــت جامعة الشــارقة خالل فترة زمنية قصيرة نســبيًا لتضم  14كليةً
 ن ََم ْتقــدم أكثر مــن  99برنامجــًا أكاديميًا متنوعــًا في مســتويات الدبلوم
والبكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه .وتضم
الجامعــة حاليًا مــا يقارب  15,300طالبًا وطالبــة يتلقون العلم على يد
أكثــر مــن  750عضو هيئة تدريــس ،الذيــن يتمتعون بكفــاءات علمية
متنوعة وخبرات دولية مرموقة.
 الجامعــة حاصلــة علــى ترخيص من هيئــة االعتمــاد األكاديمــي بوزارةالتعليــم العالي والبحث العلمي بدولة اإلمــارات العربية المتحدة ،كما
أن كافــة برامجهــا معتمدة من قبل هيئة االعتمــاد األكاديمي في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بدولة اإلمارات.
 ترتبط الجامعة باتفاقيات تعاون وتحالفات استراتيجية طويلة األمد معالعديد من المؤسســات األكاديمية الرائدة فــي جميع أنحاء العالم؛ من
تعليم إلى طلبتنا بأعلى المعايير العالمية.
شأنها ضمان تقديم
ٍ
االعتماد الدولي:
تحــرص جامعــة الشــارقة على الحصــول على االعتمــاد واالعتــراف لكافة
برامجها من مختلف جهات االعتماد واالعتراف الدولية.
اعتماد مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ()ABET
البرامــج التاليــة والتــي تطرحهــا كلية الهندســة معتمدة مــن مجلس
االعتماد للهندسة والتكنولوجيا:
 بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية واإللكترونية بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية واإلدارة الهندسية بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية بكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة بكالوريوس العلوم في الهندسة النووية -بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية

البرامــج التالية والتــي تطرحها كلية العلوم معتمدة كذلك من مجلس
االعتماد للهندسة والتكنولوجيا:
 بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات  -الوسائط المتعددة. بكالوريوس العلوم في الرياضيات بكالوريوس العلوم في الكيمياء بكالوريوس العلوم في التقنيات الحيويةاعتمــاد مجلــس االعتمــاد لتعليــم الصحافــة واالتصــال الجماهيــري
(:)ACEJMC
البرامــج التاليــة من كلية االتصال معتمدة مــن مجلس االعتماد لتعليم
الصحافة واالتصال الجماهيري:
 بكالوريوس اآلداب في االتصال  -اإلذاعة والتليفزيون بكالوريــوس اآلداب فــي االتصــال  -التصميــم الجرافيكــي والوســائطالمتعددة
 بكالوريوس اآلداب في االتصال  -الصحافة بكالوريوس اآلداب في العالقات العامة بكالوريوس اآلداب في االتصال الجماهيري (باللغة اإلنجليزية)اعتماد من مجلس تطوير كليات إدارة األعمال (:)AACSB
البرامــج التاليــة التــي تطرحها كليــة إدارة األعمال معتمــدة من مجلس
تطوير كليات األعمال:
 ماجستير إدارة األعمال الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال بكالوريوس العلوم في المحاسبة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -اإلدارة بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -التسويق بكالوريوس العلوم في التمويل بكالوريوس العلوم في اإلدارة العامة بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات اإلداريةاإلعتراف:
 يطــرح معهــد الشــارقة للجراحة برامــج تدريبيــة بالتعاون مع شــركاءدوليين مثل  Johnson & Johnsonو .Olympus
 معهد الشارقة للتدريب اإلكلينيكي معترف به من الجهات التالية:• الكلية الملكية للجراحين في انجلترا
السمنة واالضطرابات األيضية
• االتحاد الدولي للجراحة وعالج ُ
• الرابطة األوروبية لجراحة المنظار
• الجمعية األمريكية ألمراض القلب
• وزارة الصحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 بكالوريــوس العلــوم في التقنيــات الحيويــة معترف به مــن الجمعيةالملكية لألحياء
 بكالوريــوس العلــوم فــي الكيمياء معتــرف به من الجمعيــة الملكيةللكيمياء.

الخصومات والمساعدات المالية:
خصــم الثانويــة العامــة :تمنــح الجامعة خصمًا قــدره  %50على الرســوم
الدراسية للطلبة الحاصلين على معدل  %90أو أكثر في شهادة الثانوية
العامــة أو ما يعادلها ،وذلك للفصل الدراســي األول فقط ،أي الذي يلتحق
فيه الطالب بالجامعة( .وفق الشــروط المعمولة بالجامعة والمذكورة في
التعليمات المالية).
خصــم التميز :تمنح الجامعة خصــم تميز يبدأ من  %25حتى  %50للطلبة
الحاصليــن علــى معــدل فصلــي  3.6وما فــوق على الرســوم الدراســية
الفصلية عند ظهور النتائج الفصلية.
خصم اإلخوة :يســتحق الطلبة اإلخوة المســجلون بالجامعة لذات الفصل
الدراســي خصمًا بنســبة  %10لكل منهم من الرسوم الدراسية الفصلية
المستحقة عليهم.
خصم الدراســة بفرعي الجامعة في المنطقة الشرقية (خورفكان وكلباء):
تمنــح الجامعة خصمــًا قدره  %25على الرســوم الدراســية للطلبــة الجدد
الدارسين في فرعي الجامعة في خورفكان وكلباء.
خصــم على برامج كليــة العلوم (الفيزيــاء ،الكيميــاء ،الرياضيات ،علوم
األرض البترولية واالستشــعار عن بعد) :تمنح الجامعة خصمًا قدره () % 50
من الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين ببرامج العلوم األساسية بكلية
العلوم ،ويســتمر الخصم إذا اســتمر حصول الطالب على معدل تراكمي
( )Bفي نهاية كل عام دراسي.
خصــم التمريــض :تمنــح الجامعــة خصمًا قــدرة  % 50للطلبــة المقيمين
والمقبوليــن فــي برنامــج التمريــض أو برنامــج الدبلــوم التكميلــي في
التمريض وفقًا للشروط المعمول بها في الجامعة.
المســاعدات الماليــة :تقــدم الجامعــة فصليًا مســاعدات ماليــة للطلبة
المحتاجين لهذه المساعدات والمنتظمين دراسيًا وفقًا لشروط وضوابط
تحددها إدارة الجامعة.
صندوق طالب علم :يهدف البرنامج إلى مد يد العون للطلبة ذوي الدخل
المحدود والمساهمة في دفع األقساط.

المنــح الرياضيــة :تقــدم الجامعــة منحــًا دراســية للمتفوقيــن رياضيــًا،
وذلك بتوجيهات من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد
القاســمي عضو المجلس األعلى حاكم الشــارقة رئيس جامعة الشارقة،
دعمًا للحركة الرياضية في الجامعة.
مكتــب المنــح والرعايــات :يقــوم المكتــب بتنســيق المنــح وتوثيقهــا
ودعم نشــاطات الجهــات الراعيــة والمانحة لضمان تحقيــق أقصى تأثير
للمساعدات اإلنسانية والحصول على تعليم متميز يحاكي تفوق الطالب
األكاديمي وتطلعاتهم المستقبلية العملية.
مالحظــة هامة :الحد األعلــى للخصومات الماليــة الممنوحة للطلبة في
الفصل الدراسي الواحد  %50فقط ،وتخضع هذه الخصومات واستمراريتها
للضوابط والشروط التي تصدرها إدارة الجامعة.
للمزيــد مــن المعلومات يرجــى االطالع علــى التعليمات الماليــة ،أو زيارة
موقع الجامعة www.sharjah.ac.ae
الكليات وشروط القبول:
 -1يتــم توزيــع المقبولين على كليــات الجامعة في حدود األعــداد المقرر
قبولهــا فــي كل كليــة ،وذلــك حســب أولويــات رغباتهم وتسلســل
معدالتهم.
 -2أن ال يكون قد مضى على تاريخ الحصول على شــهادة الثانوية العامة
أو مــا يعادلهــا أكثــر من ثالث ســنوات عنــد تقديم الطلــب بالجامعة،
وذلك لجميع البرامج عدا كليتي الطب وطب األسنان ،حيث يشترط أن
ال يكون قد مضى على تاريخ الحصول على شــهادة الثانوية العامة أو
ما يعادلها أكثر من سنة عند تقديم الطلب بالجامعة.
 -3أن ال يكون الطالب قد ســبق فصله من جامعة الشارقة أو جامعة أخرى
أو كلية مجتمع أو معهد عال ألسباب تأديبية أو أكاديمية.
 -4إن اســتيفاء الطالب لشــرط المعدل ال يعني قبوله في الجامعة ،وإنما
يخضع ألسس ومعايير التنافس المعتمدة في الجامعة.

الحد األدنى للتقديم من حيث معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها:

الكليات
 الشريعة والدراسات اإلسالمية. اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. إدارة األعمال. القانون. االتصال. -الفنون الجميلة والتصميم.

فرع الشهادة
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معدل الثانوية العامة

% 70

 -العلوم.

% 70

 -الهندسة.

% 75

 العلوم الصحية. -الصيدلة.

علمي

% 75
% 80

 -طب األسنان.

% 85

 -الطب.

% 90

امتحانات القبول:
اختبار كفاءة اللغة االنجليزية
يتوجب على جميع الطلبة المقبولين في الجامعة (المستجدين والمحولون والتجسير) وقبل البدء بتسجيل الجدول الدراسي اظهار مايفيد اتقانهم
للغة اإلنجليزية توافقًا مع متطلبات الكلية المعنية .باستطاعة الطلبة اختيار أحد االختبارات البديلة المذكورة في الجدول أدناه الثبات الكفاءة.
أوالً :كليات وبرامج البكالوريوس التي تدرس باللغة االنجليزية:
• كليات :العلوم ،الهندسة ،العلوم الصحية ،إدارة األعمال ،الفنون الجميلة والتصميم ،الطب ،طب األسنان ،الصيدلة.
• برامج( :اللغة االنجليزية وآدابها ،العالقات الدولية ،دراسات المتاحف وتاريخ الفن) في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
• برنامج االتصال الجماهيري باللغة اإلنجليزية في كلية االتصال.
الدرجة المطلوبة

مالحظات

التوفل المؤسسي

500

اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة المعمــول فــي جامعــة الشــارقة فقــط وال تقبــل الجامعــة
شــهادة التوفــل المؤسســي المعمــول لغيــر جامعــة الشــارقة.

نوع االختبار

التوفل الدولي ()IBT

61

-

اآليلتس (األكاديمي)

5.0

 يخضــع الطالــب لدراســة مســاق تقويــة فــي المهــارة التــي يحصــل فيهــا علــى أقــلمــن « »5.0نقــاط.
 الطلبــة المقبولــون فــي كليــات الطــب ،أو طــب األســنان ،أو الصيدلــة ،أو العلــومالصحيــة ،لــن يســمح لهــم بالتســجيل فــي أي مســاق يــدرس باللغــة اإلنجليزيــة
قبــل الحصــول علــى « »5.0نقــاط فــي جميــع المهــارات فــي امتحــان اآليلتــس أو
اجتيــاز مســاق تقويــة المهــارة فــي معهــد اللغــات.

1400

 يخضــع الطالــب الحاصــل علــى أقــل مــن  )1375-1225( 1400لدراســة مســاقيتقويــة فــي مهارتــي االســتماع والتحــدث فــي الجامعــة.

IESOL

B1

مــع الحصــول علــى « »B1فــي مهارتــي االســتماع والتحــدث ،و « »B2فــي مهارتــي
القــراءة والكتابــة ،وفــي حــال حصــول الطالــب علــى أقــل مــن « »B2فــي مهارتــي
القــراءة والكتابــة يخضــع لدراســة مســاقات تقويــة فــي الجامعــة.

( PTEاألكاديمي)

42

 -يخضع الطالب الحاصل على أقل من  42لدراسة مساقات تقوية في الجامعة.

اختبار اإلمارات القياسي ()EmSAT

ثانيًا :برامج البكالوريوس التي تدرس باللغة العربية:
• االتصال الجماهيري باللغة العربية( :اإلذاعة والتلفزيون ،الصحافة ،التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة).
• العالقات العامة (ويشترط الحصول عليه خالل السنة األولى من الدراسة).
نوع االختبار

مالحظات

الدرجة المطلوبة

اختبار اللغة اإلنجليزية المعمول في جامعة الشارقة فقط وال تقبل الجامعة شهادة

التوفل المؤسسي
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التوفل الدولي ()IBT
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-
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1100

-
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-

( PTEاألكاديمي)

30

-

اآليلتس (األكاديمي)
اختبار اإلمارات القياسي ()EmSAT

التوفل المؤسسي المعمول لغير جامعة الشارقة.

مالحظات هامة:
 يجب أن تكون هذه الشهادات سارية المفعول بأن ال يكون قد مضى عليها أكثر عن سنتين. يلتحــق الطلبــة غير الحاصلين على الدرجة المطلوبة في إحدى االختبارات المذكورة ببرنامج اللغة اإلنجليزية المكثف مدة فصل دراســي واحد أو أكثرحسب مستوى الطالب والتي سيتم تحديدها من قبل معهد اللغات في جامعة الشارقة.
 يتوجب على الطلبة إحضار الشهادة األصلية إلثبات الكفاءة في اللغة االنجليزية إلى معهد اللغات في جامعة الشارقة العتمادها. -يحق للجامعة إخضاع الطلبة لمقابلة شخصية والمتحان تحديد المستوى في معهد اللغات بالجامعة ،للتأكد من مستواه في اللغة اإلنجليزية.

الكليات
كلية االتصال

مالحظات

نوع االمتحان
اجتياز المقابلة الشخصية وامتحان القبول

في حال عدم اجتياز االمتحان يتوجب على الطالب االنتظام
في مساق تقوية في كل من الرياضيات والفيزياء ،مع بقية
المساقات المقررة في الخطة الدراسية.

امتحان تحديد المستوى في الفيزياء

كلية الهندسة

والرياضيات.

برنامج اللغة االنجليزية وآدابها في كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللغة
العربية

االختبــار خــاص بالطلبة الحاصلين على شــهادة الثانوية
العامــة من دول غيــر ناطقة بالعربية أو مناهج ال تتضمن
اللغة العربية.

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى دليل القبول أو زيارة موقع الجامعة اإللكترونيwww.sharjah.ac.ae :
المستندات المطلوبة:
أ .المستندات العامة:
 .1صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
 .2صورة عن خالصة القيد لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كاملة.
 .3صورة عن اإلقامة سارية المفعول للطلبة الوافدين.
 .4صــورة مصدقة من جهات االختصاص عن شــهادة الثانوية العامة أو ما
يعادلها.
 .5أربــع صور شــخصية حديثة قيــاس ( ،)4×3ويكتب االســم الثالثي خلف
كل صورة.
 .6الفحــص الطبــي ،يؤخــذ النموذج مــن إدارة القبول فــي الجامعة ،ويتم
الفحص في مستشفى الجامعة أو جهة حكومية في الدولة.
 .7صورة عن شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول.
 .8صورة عن شهادة الميالد أو ما يفيد ذلك.
 .9صورة عن بطاقة الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 )300( .10درهم إماراتي رسوم فتح الملف (غير مستردة).
 .11شــهادة الكفاءة في اللغــة اإلنجليزية (للطلبــة الملتحقين بالبرامج
التي تدرس باللغة اإلنجليزية).
ب .مستندات إضافية للطلبة الحاصلين على شهادات أجنبية:
 .1ما يفيد إنجاز الطالب لـ  12سنة دراسية.
 .2نسخ مصدقة حسب األصول عن شهادات الصف العاشر والحادي عشر
والثاني عشر وشهادة الحصول على الثانوية (شهادة التخرج).
 .3قرار معادلة لشهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات.
 .4للطلبة الحاصلين على شــهادات من خارج الدولة إحضار ما يفيد قبول
شهادة الطالب في الجامعات الحكومية في الدولة المانحة ،وقرار معادلة
لشهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات.
ج .مستندات إضافية للطلبة المتقدمين لبرنامج التجسير:
 .1سجل دراسي رسمي مصدق من جهات االختصاص.
 .2صورة مصدقة من جهات االختصاص عن شهادة التخرج للدبلوم.
 .3معادلة شهادة الدبلوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة
اإلمارات وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم من خارج الدولة.

أرقام التواصل:

د .مستندات إضافية للطلبة المحولين من جامعات أخرى:
 .1سجل دراسي رسمي مصدق من جهات االختصاص.
 .2صورة مصدقة عن توصيف مفصل للمساقات من الجامعة السابقة.
 .3رســالة االعتماد بالجامعة الســابقة من وزارة التعليــم العالي والبحث
العلمي بدولة اإلمارات للطلبة المحولين من خارج الدولة.
 .4إفادة توضح المعدل والوضع األكاديمي للطالب حتى آخر فصل دراسي
له في الجامعة السابقة.
هـ .مستندات إضافية للطلبة المواطنين (الذكور):
رســالة إنهــاء الخدمــة الوطنيــة ،أو ال مانع مــن إكمال الدراســة من هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية.
و .مستندات إضافية للطلبة الكويتيين:
رســالة عــدم الممانعــة مــن الدراســة بالتخصــص المرغــوب فــي جامعة
الشــارقة مــن القنصلية العامة لدولــة الكويت -الملحقيــة الثقافية في
دولة اإلمارات.
ز .مستندات إضافية للطلبة الزائرين:
كتاب بالموافقة على الدراســة في جامعة الشارقة من الجامعة أو الكلية
المقيــد بها الطالــب ،مع تحديد المســاقات التي سيدرســها الطالب في
الفصل المعني.
كيفية التقديم:
تقديم الطلب إلكترونيًا:
قم بإعداد نسخةً إلكترونية من كافة الوثائق والشهادات الالزمة ثم
اتبع الخطوات التالية:
 .1قم باالطالع على شروط القبول معدالت التنافس.
 .2عليك مراعاة تواريخ التقديم وآخر موعد لذلك.
 .3ادخل إلى الرابط التالي http://www.sharjah.ac.ae/oa .
أ .امأل طلب االلتحاق بمعلومات دقيقة وأرفق الوثائق الالزمة.
ب .ادفع رسوم الطلب وقدره  300درهم.
ج .اتبع التعليمات التي سيتم إرسالها إلى بريدك اإللكتروني.
د .التحق باختبارات اللغة اإلنجليزية واختبارات القبول.

■ إدارة القبول :فرع الجامعة الرئيسي ■ 00971 6 5050735 :فرع الجامعة في خورفكان00971 9 20850٤٢ :
■ اإلدارة المالية00971 6 5050724 / 00971 6 5050754 :
■ مركز االتصال600 522251 :

■ فرع الجامعة في كلباء00971 9 2774242 :

■ السكن الداخلي ■ 00971 6 5050701 / 00971 6 5050759 :مركز اللغة اإلنجليزية00971 6 5050428 :

