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Admissions Department

الرسوم الدراسية السنوية والفصلية لكليات وحقول التخصص
2019 / 2018 لدرجة البكالوريوس المطروحة بجامعة الشارقة في العام الجامعي
مدة الدراسة
(عدد الساعات
)المعتمدة

الرسوم
رسوم الساعة
المعتمدة
السنوية
)(بالدرهم (الخريف والربيع
)(بالدرهم اإلماراتي

)اإلماراتي

الرسوم
الفصلية
(بالدرهم
)اإلماراتي

الحد األدنى للقبول
وفرع الشهادة

) م. (س126
) م. (س126

التخصصات والمسارات
أصول الدين

1,625

39,000

19,500

)علمي/  (أدبي% 70

) م. (س132

الفقه وأصوله
الشريعة والقانون

Tuition Fees for Colleges and Majors For Bachelor Degree Programs offered by
University of Sharjah in the Academic year 2018 / 2019
الكليات

Colleges

كلية
الشريعة
والدراسات
اإلسالمية

College of Sharia &
Islamic Studies

Fundamentals of Religion

19,507

)علمي/  (أدبي% 70

كلية اآلداب
والعلوم
التاريخ والحضارة اإلسالمية
اإلنسانية
 اإلرشاد السياحي- واالجتماعية التاريخ والحضارة اإلسالمية

College of Arts,
Humanities and
Social Sciences

) م.  (س123

48,760

24,380

الفيزياء التطبيقية
) (علمي% 70

) م.  (س124
) م.  (س123

الرياضيات
التقنيات الحيوية

2,083

50,000

25,000

2,190

52,556

26,278

كلية
العلوم

College of Sciences

 اإلدارة- إدارة األعمال
 التسويق- إدارة األعمال

) م.  (س132

52,556

26,278

كلية إدارة
األعمال

College of Business
Administration

الهندسة الصناعية واإلدارة الهندسية
) (علمي% 75

) م.  (س158
) م.  (س133

2,400

57,592

28,796

هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة

) م.  (س132
) م.  (س131

2,412

57,882

28,941

) م.  (س137

التصوير التشخيصي الطبي

) م.  (س137

التمريض
2,147

51,538

25,769

) (علمي% 75

) م.  (س137

إدارة الخدمات الصحية
العالج الطبيعي

) م.  (س134

علوم الصحة البيئية

) م.  (س134

التغذية العالجية والحميات

) م.  (س132
) م.  (س123
) م.  (س123
) م.  (س123

) (علمي% 75
2,190

52,556

26,278

) (علمي% 70
)علمي/  (أدبي% 70

الوسائط المتعددة- تقنية المعلومات
نظم معلومات األعمال

19,507

39,014

1,626

123 Cr.Hrs

123 Cr.Hrs

Mathematics

70 %
(Scientific)

24,380

48,760

2,032

123 Cr.Hrs
123 Cr.Hrs
124 Cr.Hrs

25,000

50,000

2,083

123 Cr.Hrs

Business Administration - Management
Business Administration - Marketing

70%
(Scientific /
Literary)

26,278

52,556

2,190

123 Cr.Hrs

135 Cr.Hrs
26,278

52,556

2,190

College of
Engineering

Architectural Engineering

158 Cr.Hrs

75% (Scientific)

28,796

Sustainable and Renewable Energy Engineering

57,592

2,400

28,941

Nuclear Engineering

College of Health
Sciences

College of
Computing and
Informatics

57,882

2,412

131 Cr.Hrs

Medical Laboratory Sciences

134 Cr.Hrs

Medical Diagnostic Imaging

137 Cr.Hrs

Nursing

137 Cr.Hrs

Health Services Administration

75% (Scientific)

25,769

51,538

2,147

134 Cr.Hrs

Physiotherapy

137 Cr.Hrs

Environmental Health Sciences

134 Cr.Hrs

Clinical Nutrition and Dietetics

134 Cr.Hrs

Computer Engineering

كلية
الحوسبة
والمعلوماتية

133 Cr.Hrs
132 Cr.Hrs

Mechanical Engineering

كلية
العلوم
الصحية

132 Cr.Hrs
134 Cr.Hrs

Industrial Engineering and Engineering Management

كلية
الهندسة

هندسة الحاسوب
علم الحاسوب

History and Islamic Civilization- Tourist Guide

70%
(Scientific /
Literary)

Electrical and Electronics Engineering

الهندسة النووية
علوم المختبرات الطبية

History and Islamic Civilization

Civil Engineering

الهندسة الميكانيكية

) م.  (س134

) م.  (س134

2019 مايو

الهندسة المعمارية

126 Cr.Hrs

Finance

الهندسة الكهربائية واإللكترونية

) م.  (س134

1,625

Accounting

الهندسة المدنية
2,190

Sociology

Petroleum Geosciences and Remote Sensing

التمويل
) م.  (س135

39,000

Biotechnology

علوم األرض البترولية واالستشعار عن بعد

)علمي/  (أدبي% 70

19,500

132 Cr.Hrs

Applied Physics

المحاسبة
) م.  (س123

126 Cr.Hrs

Chemistry

الكيمياء
2,032

Credit Hours

Museum Studies and Art History

دراسات المتاحف و تاريخ الفن
) م.  (س123

Fees per one
credit hour
(Fall /Spring )
(AED)

International Relations

العالقات الدولية
) م.  (س123

Fees per
Year
(AED)

English Language and Literature

علم االجتماع

39,014

70 % (Scientific/
Literary)

Fees per
Semester
(AED)

Arabic Language and Literature

اللغة اإلنجليزية وآدابها
1,626

Jurisprudence and its Fundamentals

Minimum
Average%
& Certificate
Sections

Sharia and Law

اللغة العربية وآدابها

) م.  (س123

Majors & Tracks

Computer Science
Information Tehchnology-Multimedia
Business Information System

132 Cr.Hrs

75% (Scientific)
70% (Scientific)
70% (Scientific/
Literary)

26,278

52,556

2,190

123 Cr.Hrs
123 Cr.Hrs
123 Cr.Hrs

College of Law

Law

70% (Scientific/ Literary)

21,023

42,046

1,752

126 Cr.Hrs

1,752

) م.  (س126

42,046

21,023

)علمي/  (أدبي% 70

القانون
الفنون الجميلة

Fine Arts
College of Fine Arts
& Design

Interior Design

70% (Scientific/ Literary)

Fashion and Textiles Design

24,616

49,232

2,051

122 Cr.Hrs

2,051

) م.  (س122

49,232

24,616

التصميم الداخلي

)علمي/  (أدبي% 70

تصميم األزياء والمنسوجات

العالقات العامة

Public Relations

 الصحافة- االتصال

Communication - Journalism
Communication - Graphics Design & Multimedia

70% (Scientific / Literary)

26,985

53,970

2,249

123 Cr.Hrs

2,249

) م.  (س123

53,970

26,985

)علمي/  (أدبي% 70

 التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة- االتصال

االتصال الجماهيري باللغة االنجليزية

Mass Communication (English)
Medicine and Surgery (M.B.B.S)

90% (Scientific)

-

107,545

-

1 Foundation yr. + 5 yrs.
+1 yr. clinical practice

Dental Surgery (B.D.S)

85% (Scientific)

-

104,521

-

1 Foundation yr. + 5 yrs.
+1 yr. clinical practice

25,728

51,456

2,144

One Year

27,899

55,799

2,325

170 Cr.Hrs

Qualifying Program For General Stream Secondary School Certificates

24,380

48,760

2,032

Intensive English Language Program (IEP)

15,524

31,049

-

College of Dental
Medicine

Foundation Year (Colleges of Medicine and Dental Medicine)
College of
Pharmacy

Pharmacy

80% (Scientific)

20-25 Hours per- week

- The grade averages above represent the minimum required for admission to the University. Please note that students
meeting the above average requirements are not guarantee admission but fall subject to competitive regulations and
standards.

+ سنة تأسيسية
سنة+ سنوات5
تدريبية إكلينيكية

-

107,545

-

) (علمي% 90

الطب والجراحة

+سنة تأسيسية
سنة+ سنوات5
تدريبية إكلينيكية

-

104,521

-

) (علمي% 85

طب وجراحة الفم واألسنان

سنة دراسية

2,144

51,456

25,728

) م.  (س170

2,325

55,799

27,899

2,032

48,760

24,380

البرنامج التأهيلي لطلبة المسار العام

-

31,049

15,524

برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف

25 - 20(
)أسبوعيـًا
ساعة
ّ

) (علمي% 80

الصيدلة

:رسوم إضافية

• S emester tuition fees are applied to students registered for (12) credit hours, who may increase their credit hours up to (16) at
the same semester tuition rate.
• Tuition fees for students registered for less than (12) credit hours are calculated according to the rate per credit hour for each
of the colleges.
• Tuition fees for students registered for more than (16) credit hours are calculated by applying the approved credit hour rate for
credit hours exceeding 16.
• Excluded from these policies are students in the Colleges of Medicine, Dentistry, and Fine Arts for which annual tuition fees
are applied.
• The University of Sharjah reserve the right to increase the fees every year.
For any enquiry contact the Finance Department at the following numbers:
Male:
(+97165050754) (+97165050784) (+97165050716)
Female: (+97165050728) (+97165050718) (+97165053759) (+97165050724) (+97165050094)

:مالحظات

) ساعة16(  ويمكن للطالب زيادة عدد الساعات حتى،) ساعة دراسية معتمدة12( •تطبق الرسوم الدراسية الفصلية على الطلبة المسجلين
.معتمدة بنفس الرسوم الفصلية
.) ساعة معتمدة حسب سعر الساعة المعتمدة لكل كلية من كليات الجامعة12( •يتم احتساب الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين أقل من
) ساعة16 ) ساعة معتمدة بتطبيق سعر الساعة المعتمدة ( للساعات التي تزيد عن16( •يتم احتساب الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين أكثر من
. وكلية الفنون الجميلة والتصميم حيث يطبق عليهم النظام السنوي، وكلية طب األسنان، طلبة كلية الطب:ويستثنى من هذا النظام
.•يحق للجامعة زيادة الرسوم سنويا

:لالستفسار عن الشؤون المالية يرجى االتصال على األرقام اآلتية
(+ 97165050716) (+ 97165050784) (+ 97165050754) :)هاتف (الطــالب
(+ 97165050094) (+ 97165050718) (+ 97165050728) (+ 97165053759) (+ 97165050724) :)هاتف (الطالبات

On Campus Housing Fees

السكن الداخلي للطلبة

On campus housing fees per semester & year are as follows:
Quality

Fees per
Semester

Fees per
year

Summer
Semester Fees

Deluxe

4,244

8,488

1,965

Standard

3,663

7,326

1,412

Deluxe

2,030

4,060

942

Standard
_

1,628

3,255

754

1,222

2,444

565

Single Deluxe

Deluxe

7,371

14,742

3,402

Double Deluxe

Deluxe

2,183

4,366

1,248

A room for three students

كلية الصيدلة

.) درهم (غير مستردة300  رسوم تقديم طلب االلتحاق.) سنوات4  درهم (صالحة لمدة100  رسوم إصدار البطاقة الجامعية-

Notes:

A room for two students

كلية طب
األسنان

 وإنما يخضع، وإن استيفاء الطالب لشرط المعدل ال يعني قبوله في الجامعة، إن المعدالت المذكورة أعاله تمثل الحد األدنى للقبول.ألسس ومعايير التنافس المعتمدة في الجامعة

- Application fee: 300 AED (Non-refundable).
- Student ID card fees: 100 AED (Valid for 4 years).

A single room for one
student

كلية الطب

السنة التأسيسية وتشمل كليتي الطب وطب األسنان

Additional Fees:

Type of Room

كلية االتصال

 اإلذاعة والتلفزيون- االتصال

Communication - Radio and Television

College of Medicine

كلية الفنون
الجميلة
والتصميم

التصميم في االتصال المرئي

Design in Visual Communication

College of
Communication

كلية القانون

:الرسوم الفصلية والسنوية للسكن الداخلي على النحو اآلتي

Note:

For reseravation Please contact
Student Affairs Deanship at the
following Numbers:
Male Students (+97165050759)
Female Students (+97165050701)

:مالحظة

للحجز يرجى االتصال على عمادتي شؤون
:الطلبة على األرقام اآلتية

+ 97165050759 )(الطالب
+ 97165050701 )(الطالبات

رسوم السكن
للفصل الصيفي

الرسوم
السنوية

الرسوم
الفصلية

المستــــــــوى

1,965

8,488

4,244

مميز

1,412

7,326

3,663

عادي

942

4,060

2,030

مميز

754

3,255

1,628

نــــــوع الغــرفـــــــة
غرفة لشخص واحد
غرفة لشخصين

565

2,444

1,222

عادي
_

3,402

14,742

7,371

مميز

مفرد ديلوكس

1,248

4,366

2,183

مميز

ثنائي ديلوكس

غرفة مشتركة لثالثة أشخاص

