High School Diploma
(American Diploma):
The Student most Complet
12 years of study

General Requirements:

Completion of 12 years of study.
The certificate must be recognized by
the Ministry of Education in the UAE.
The student must have studied
6 courses covering the fields of
Mathematics, Sciences, Social Studies,
and Languages with English as the
language of instruction.
The Diploma study track (General or
Advance) is determined based on the
courses studied in the 12th year.

Scientific Colleges Requirements
(Engineering, Sciences & Health
Sciences):
The student must have studied a
minimum of 6 courses distributed as
follows:- Mathematics, Sciences, Social
studies and Languages with English as
the language of instruction
Mathematics and at least two Science
subjects in grade (12).

Medical Colleges Requirements
(Medicine, Dentistry,
or Pharmacy):
The student must have studied a
minimum of 6 courses distributed as
follows:- Mathematics, Sciences, Social
studies and Languages with English as
the language of instruction
The applicants must have completed
two courses of Biology, two courses of
Chemistry, and at least one course of
Physics in the last three years
(G10, G11, G12).
Attained a grade of (B) or higher in the
12th year in Biology or Chemistry.
All students applying to Medicine and
Dentistry Colleges will be subjected
to further selection criteria based
on academic competition amongst
applicants depending on the regulations
of the University.
For more information please visit:
www.sharjah.ac.ae
Admissions

حملة شهادة الثانوية
األمريكية ( :) High School

يتوجب على الطالب إتمام  12سنة
دراسية عند الحصول على شهادة
الثانوية العامة.

متطلبات عامة:
إتمام دراسة ( )6مواد بنجاح على األقل
في مرحلة الثانوية العامة موزعة على ()4
مجاالت دراسية وهي :الرياضيات ،العلوم،
اللغات ،الدراسات اإلجتماعية واإلنسانية
ويشترط دراسة الطالب للغة اإلنجليزية.
يتم تحديد فرع الشهادة (عام أو متقدم)
والنسبة المئوية من خالل المواد التي
درسها الطالب في الصف الثاني عشر،
والعتبار فرع الطالب (متقدم) يجب أن
يكون قد درس مادتين على األقل في
مجال العلوم ،ومادة على األقل في مجال
الرياضيات في شهادة الصف الثاني عشر.
الحد األدنى للقبول بتقدير ال يقل ()C
ضمن المساقات المعتمدة.

متطلبات كلية الهندسة:
إتمام دراسة ( )6مواد بنجاح على األقل
في مرحلة إتمام الدراسة الثانوية موزعة
على ( )4مجاالت دراسية وهي :الرياضيات،
العلوم ،اللغات ،الدراسات اإلجتماعية
واإلنسانية ويشترط دراسة الطالب للغة
اإلنجليزية.
العتبار فرع الطالب (متقدم) يجب أن
يكون قد درس مادتين على األقل في
مجال العلوم ،ومادة على األقل في مجال
الرياضيات في شهادة الصف الثاني عشر،
بمعدل ال يقل عن (.)C
متطلبات كلية الطب وطب األسنان
والصيدلة:
إتمام دراسة ( )6مواد بنجاح على األقل
في مرحلة الثانوية العامة موزعة على ()4
مجاالت دراسية وهي :الرياضيات ،العلوم،
اللغات ،الدراسات االجتماعية واإلنسانية
ويشترط دراسة الطالب للغة اإلنجليزية.
دراسة مواد األحياء مرتين والكيمياء
مرتين والفيزياء مرة واحدة على األقل في
مراحل الثانوية العامة (صفوف )١٢ ،١١ ،١٠
بمعدل ال يقل عن تقدير ( )Bفي شهادة
الصف الثاني عشر.
سوف يخضع جميع الطلبة المتقدمين
بطلبات قبول في كل ّيتي الطب وطب
األسنان إلى معايير اختيار إضافية تستند
إلى المنافسة األكاديمية فيما بين
المتقدمين وفقًا لألنظمة والتعليمات
المط ّبقة في الجامعة.
للمزيد من المعلومات
يمكنكم زيارة موقع الجامعة:

www.sharjah.ac.ae
القبول

