
Documents required for admission at
University of Science and Technology of Fujairah

المستندات المطلوبـة للتسـجيل 
في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة

Identification Documents:
• Passport photocopy
• Copy of Emirates ID
• Visa copy for UAE residents
• Family book for UAE nationals
• (8) personal photos (4x6)
• Military service status for non-military UAE   
 male students

Certificates:
• Original or attested copy of all certificates   
 issued by any educational institutions inside   
 or outside the   
 UAE, according to standard attestation rules
• Original equivalency certificates (if applicable)
• Original English Proficiency Test Certificate.
• Original EmSAT Test(s) Certificate.
• Original Good Conduct Certificate.

Medical Examination
All students applying to join the university must 
receive the medical examination form from the 
university and then perform the medical 
examination in any of the governmental or private 
medical centers inside the country. The health 
institution must send the results and the 
examination form to the university through any of 
the registered parcel services.

المستندات الثبوتية
•  صورة جواز السفر

•  صورة بطاقة الهوية ا�ماراتية للمواطنين 
  والمقيمين بالدولة

•  صورة ا�قامة لغير المواطنين 
•  صورة خالصة القيد (دفتر العائلة) للمواطنين

•  صور شخصية عدد (8)

•  الموقف من الخدمه الوطنية للمواطنين الذكور أو   
  شهادة من العمل للعاملين في الشرطة أو الجيش

الشهادات
•  أصل او صورة طبق ا�صل من كافة الشهادات   

  الصادرة من مختلف المؤسسات التعليمية داخل او   
  خارج الدولة معتمدة حسب طبقا ل�صول ت الثبوتية

•  أصل شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية   
  والتعليم في االمارات العربية المتحدة

•  أصل شهادة امتحانات اللغة.

•  شهادة االمسات الحاصل عليها الطالب من قبل وزارة   

  التربية لالمتحانات االمسات المطلوبة حسب التخصص

•  شهادة حسن السلوك حديثه

الكشف الطبي
يتوجب على كافة الطلبة المتقدمين لاللتحاق بالجامعة 
اجراء  ثم  الجامعة  من  الفحص  استمارة  استالم  تعبئة 
مستشفى  أي  او  ثومبي  مستشفى  في  الطبي  الفحص 

معتمد من قبل وزارة الصحة.


