
Admission Requirements for Accredited Academic Programs

College Academic Programs
Years of 

Study

Total 

credit hours

Tuition 

fees

Certificate and percentage 

required for admission
EmSAT requirements

Elite 
Stream

Advanced 
Stream

General 
Stream

Engineering and Technology

Bachelor of Science in Electrical Engineering / 
Electronics and Communication 4 years 142 1300 75% 80% Not Applicable

EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Math (900)3   EmSAT  Physics (800)3

EmSAT Arabic  (600)4

Bachelor of Science in Electrical Engineering / 
Power and Renewable Energy 4 years 142 1300 75% 80% Not Applicable

EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Math (900)3   EmSAT  Physics (800)3

EmSAT Arabic  (600)4

Bachelor of Science in Information Systems /
Project Management 4 years 123 950 65% 65% 70% EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Arabic  (600)4

Bachelor of Science in Information Technology / 
Cyber Security 4 years 123 950 70% 70% 75% EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Arabic  (600)4

Bachelor of Science in Information Technology /
Data Analytics 4 years 123 950 70% 70% 75% EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Arabic  (600)4

Bachelor of Interior Design 4 years 134 1300 65% 65% 70% EmSAT English (1100) or an equivalent test1  

EmSAT Arabic  (600)4

Business Administration Bachelor of Science in Management 4 years 126 950 70% 70% 75%
EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Math (600)   
EmSAT  Arabic  (600)4

Humanities and Sciences

Bachelor of Arts in Sociology and Social Work 4 years 126 1025 60% 60% 65%  EmSAT English (950) or an equivalent test2

EmSAT  Arabic (1000)4

Bachelor of Arts in Psychology 4 years 126 1025 60% 60% 65%  EmSAT English (950) or an equivalent test2

EmSAT  Arabic (1000)4

Bachelor of Arts in Mass Communication /
Public Relations and Advertising 4 years 126 1025 60% 60% 65%  EmSAT English (950) or an equivalent test2

EmSAT  Arabic (1000)4

Pharmacy and 

Health Sciences
Bachelor of Pharmacy 5 years 166* 1500 80% 85% Not Applicable

EmSAT English (1100) or an equivalent test1

EmSAT Math (900)3 
Two out of EmSAT Chemistry, Physics, 

Biology (900)3    
EmSAT Arabic (600)4

Dentistry Bachelor of Dental Surgery 5 years 201* 2000 80% 85% Not Applicable

EmSAT English (1100) or an equivalent test1
EmSAT Math (900)3 

Two out of EmSAT Chemistry, Physics, 
Biology (900)3    

EmSAT Arabic (800)4

Law Bachelor of Law 4 years 132 1100 75% 80% 85%
 EmSAT English (950) or an equivalent test2

EmSAT Math (800)3   
EmSAT Arabic (1000)4
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1 Majors require EmSAT in English language with a score of 1100, or an equivalent  TOEFL (500) or Academic IELTS (5).
2 Majors require EmSAT in English language with a score of 950, or an equivalent  TOEFL (450) or Academic IELTS (4.5).
3 An EmSAT in Mathematics or equivalent, plus EmSAT in two of the three science subjects (Chemistry, Physics, Biology), with the score specified for each accademic program. In case of EmSAT scores in Mathematics and two science subjects are not  
  available, a candidate shall sit for an equivalent Admission Exam designed by the University, which includes Chemistry, Physics, Biology, Mathematics.
4 A. Non-Arab students or students graduating with international certificates (American Diploma, IG, etc...), who have not achieved the required score in Arabic language, shall enroll in a non-credit “Introduction to Arabic Language” course at the    
   University. B. Students graduating with UAE or equivalent certificates, who have not achieved the required score in Arabic language, shall be conditionally accepted subject to pass an EmSAT test in Arabic language with the required score for the   
   academic program.
* New study plan in process of approval by the CAA of the MOE.
Note: For secondary school certificates that do not follow the UAE ministerial curriculum, an equivalency letter from the Ministry of Education in the UAE should be submitted.



متطلبات االمسات

الشهادة والنسبة املطلوبة 

لاللتحاق الرسوم 

الدراسية

الساعات 

املعتمدة

مدة 

الدراسة
الربامج االكادمييه الكلية

املسار 
العام

املسار  
املتقدم

مسار 
النخبة

امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1
امسات رياضيات (900)3   امسات  فيزياء (800)3

امسات  عريب (600)4
ال ينطبق 80% 75% 1300 142 4 سنوات بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية / 

اإللكرتونيات واالتصاالت 

الهندسة والتكنولوجيا 

امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1
امسات رياضيات (900)3   امسات  فيزياء (800)3

امسات  عريب (600)4
ال ينطبق 80% 75% 1300 142 4 سنوات  بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية /  

القوى والطاقة املتجددة
امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1

امسات  عريب (600)4 70% 65% 65% 950 123 4 سنوات بكالوريوس العلوم يف نظم املعلومات /
إدارة مشاريع 

امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1
امسات  عريب (600)4 75% 70% 70% 950 123 4 سنوات  بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا املعلومات / 

األمن السيرباين
امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1

امسات  عريب (600)4 75% 70% 70% 950 123 4 سنوات بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا املعلومات / 
تحليل البيانات

امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1
امسات  عريب (600)4 70% 65% 65% 1300 134 4 سنوات بكالوريوس التصميم الداخيل 

امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1
امسات رياضيات (600)  

امسات  عريب (600)4
75% 70% 70% 950 126 4 سنوات بكالوريوس العلوم يف اإلدارة  إدارة األعامل

امسات انجليزي (950) أو ما يعادلها2
امسات  عريب (1000)4 65% 60% 60% 1025 126 4 سنوات بكالوريوس اآلداب يف علم االجتامع والخدمة االجتامعية

اإلنسانيات والعلوم
امسات انجليزي (950) أو ما يعادلها2

امسات  عريب (1000)4 65% 60% 60% 1025 126 4 سنوات بكالوريوس اآلداب يف علم النفس

امسات انجليزي (950) أو ما يعادلها2
امسات  عريب (1000)4 65% 60% 60% 1025 126 4 سنوات بكالوريوس اآلداب يف اإلعالم / 

العالقات العامة واإلعالن 
امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1

امسات رياضيات (900)3     
مساقني من امسات  كيمياء فيزياء بيولوجيا  (900)3    

امسات  عريب (800)4
ال ينطبق 85% 80% 1500 166* بكالوريوس الصيدلة  5 سنوات الصيدلة والعلوم 

الصحية

امسات انجليزي (1100) أو ما يعادلها1
امسات رياضيات (900)3     

مساقني من امسات  كيمياء فيزياء بيولوجيا  (900)3     
امسات  عريب (800)4

ال ينطبق 85% 80% 2000 201* 5 سنوات بكالوريوس جراحة األسنان  طب األسنان

امسات انجليزي (950) أو ما يعادلها2
امسات رياضيات (800)3  

امسات  عريب (1000)4
85% 80% 75% 1100 132 4 سنوات البكالوريوس يف القانون القانون
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1  تخصصـات تحتـاج إىل امسات انجليزي (1100)  أو ما يكافئها. توفال (500) أو ايلتس أكادميي (5) عىل األقل.

2  تخصصـات تحتـاج إىل امسات انجليزي (950)  أو ما يكافئها. توفال (450) أو ايلتس أكادميي (4.5) عىل األقل.

3  الحصول عىل االمسات يف الرياضيات أو ما يعادلها، باإلضافة إىل االمسات يف مادتني من املواد العلمية الثالثة (الكيمياء أو الفيزياء أو البيولوجيا)، حسب الدرجة املحددة لكل تخصص، ويف حالة عدم توفر درجات االمسات يف الرياضيات وموضوعني علميني،  

   يجب أن يخضع  املرشح المتحان قبول معاِدل من ِقبَل الجامعة يشمل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والرياضيات. 
4  أ. الطالب غري العرب أو الطالب الذين يتخرجون بشهادات غري حكومية (دبلوم أمرييك، IG، وغريها)، والذين مل يحصلوا عىل الدرجة املطلوبة يف اللغة العربية، يلتحقون بدورة ”مقدمة إىل اللغة العربية“ بدون ساعات معتمدة يف الجامعة. ب. يتم قبول الطالب   

   املتخرجني بشهادات إماراتية أو ما يعادلها، والذين مل يحصلوا عىل الدرجة املطلوبة يف اللغة العربية، قبولهم قبوال مرشوطا برشط اجتياز اختبار االمسات يف اللغة العربية بالدرجة املطلوبة للربنامج األكادميي.
* خطة دراسية جديدة قيد االعتامد من مفوضية االعتامد األكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.

مالحظة: لشهادات الثانوية التي التتبع املنهاج الوزاري اإلمارايت يجب تقديم معادلة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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متطلبات القبول يف الربامج املعتمدة


