British Certificates
( IGCSE,GCSE,GCE ):
The Student must Complete
12 years of study
General Requirements:

Completion of 12 years of study, and
must provide proof thereof.
The highest 7 grades obtained will be
considered as follows:
- A minimum grade of (C) in (5)
O-Level subjects, and a minimum
grade of (D) in (2) AS-Level subjects or
- A minimum grade of (C) in (6)
O-Level subjects and a minimum
grade of (E) in one A-Level subject.
The courses should cover at least
four areas of study: Mathematics,
Sciences, Social Studies, Fine Arts &
Design, and Languages.
The UOS may award up to (12) credits
for students who have successfully
achieved a grade of (C) or higher in
specific A-Level subjects, and will be
given substitute courses instead.

Scientific Colleges Requirements
(Engineering, Sciences & Health
Sciences):

The student must have studied 7 courses
minimum, distributed as follows:Mathematics, sciences, Social Studies,
Fine Arts & Design and Languages.
The applicant must have successfully
studied at least (two Science and one
Mathematics subjects to Constitute a
Science Track).
A minimum grade of (C) in 5 (O-Level)
subjects, and a minimum grade of (D) in
two (AS-Level) subjects, or a minimum
grade of (C) in 6 (O-Level) subjects, and
a minimum grade of (E) in one (A-Level)
subject.

Medical Colleges Requirements
(Medicine, Dentistry, or
Pharmacy):

The student must have studied 7 courses
minimum, distributed as follows:Mathematics, science, Social Studies,
Fine Arts & Design and Languages.
The applicant must have taken Chemistry
and Biology courses in the (O-Level),
(AS-Level) or (A-Level) and attained at
least a minimum grade of (B) in the
(AS-Level) or (C) in the (A-Level) in one of
these subject.
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
البريطانية

( :) IGCSE,GCSE,GCE

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

العتبار فرع الطالب (متقدم) يجب أن يكون
قد درس مادتين على األقل في مجال
العلوم,ومادة على األقل في مجال الرياضيات
موزعة على المستوى العادي (،)O-level
والمستوى العالي ( ،)A.S.Levelأو المستوى
المتقدم (.)A.level
تحتسب للطالب درجات أعلى سبع مواد
موزعة على ( )4مجاالت دراسية على األقل في
العلوم ،الرياضيات ،اللغات والدراسات اإلجتماعية
واإلنسانية ،الفنون.
بحد أدنى خمس مواد في المستوى العادي
( )O-Levelبتقدير ال يقل عن ( )Cومادتين في
المستوى العالي ( )A.S.Levelبتقدير ال يقل
عن (.)D
أو بحد أدنى ست مواد في المستوى العادي
( )O-Levelبتقدير ال يقل عن ( )Cومادة في
المستوى المتقدم ( )A-Levelبتقدير ال يقل
عن (.)E

متطلبات كلية الهندسة والعلوم
و العلوم الصحية:

العتبار فرع الطالب (متقدم) يجب أن يكون قد درس
مادتين على األقل في مجال العلوم ،ومادة على
األقل في مجال الرياضيات موزعة على المستوى
العادي ( ،)O.Levelوالمستوى العالي ( ،)A.S-Levelأو
المستوى المتقدم (.)A-Level
تحتسب للطالب درجات أعلى سبع مواد موزعة على

( )4مجاالت دراسية على األقل في العلوم ،الرياضيات،
اللغات ،الدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ،الفنون.
بحد أدنى خمس مواد في المستوى العادي
( )O-Levelبتقدير ال يقل عن ( )Cومادتين في
المستوى العالي ( )A.S-Levelبتقدير ال يقل عن (.)D

أو بحد أدنى ست مواد في المستوى العادي
( )O-Levelبتقدير ال يقل عن ( )Cومادة في المستوى
المتقدم ( )A-Levelبتقدير ال يقل عن (.)E

متطلبات كلية الطب وطب األسنان
والصيدلة:

اعتبار فرع الطالب (متقدم) يجب أن يكون قد درس
مادتين على األقل في مجال العلوم ومنهم (مادة
الكيمياء ومادة األحياء) ،ومادة على األقل في مجال
الرياضيات موزعة على المستوى العادي (،)O-Level
والمستوى العالي ( ،)A.S-Levelأو المستوى المتقدم
(.)A-Level
تحتسب للطالب درجات أعلى سبع مواد موزعة على

( )4مجاالت دراسية على األقل في العلوم ،الرياضيات،
اللغات ،الدراسات االجتماعية واإلنسانية ،الفنون.
 -1بحد أدنى خمس مواد في المستوى العادي
( )O-Levelومادتين في المستوى العالي ()A.S-Level
بتقدير ال يقل عن ( )Bويشترط منهم مادة الكيمياء
أواألحياء.
 -2أو بحد أدنى ست مواد في المستوى العادي
( )O-Levelومادة في المستوى المتقدم ()A-Level
بتقدير ال يقل عن ( )Cوهي مادة الكيمياء أو األحياء.

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

القبول

يمكنكم زيارة موقع الجامعةwww.sharjah.ac.ae :

