International
Baccalaureate ( IB ):
The Student must Complet
12 years of study

General Requirements:

The student must have a minimum of
(6) courses, distributed as follows:Mathematics, sciences, Social Studies
and Languages.
The IB study track (General or Advance)
is determined on the basis of the
courses studied in the 12 years (two
Sciences and one Mathematics subjects
constitute a Science Track).
The minimum points required to apply
is (24) points.

Scientific Colleges Requirements
(Engineering, Sciences & Health
Sciences):
The student must have 6 courses
minimum, distributed as follows:Mathematics, science, Social Studies
and Languages.

The minimum points required to apply
for Engineering and Health Sciences is
(28) points.

Medical Colleges Requirements
(Medicine, Dentistry, or
Pharmacy):
The student must have 6 courses
minimum, distributed as follows:Mathematics, sciences, Social Studies
and Languages.

The minimum points required to apply
for Medicine and Dentistry is (36) points
and (30) points for Pharmacy.

Table:
Conversion of Averages to grades:
7 points
6 points
5 points
4 points

100%
90%
80%
70%

For more information please visit:
www.sharjah.ac.ae
Admissions

حملة البكالوريا الدولية ( :) IB
يتوجب على الطالب إتمام  12سنة
دراسية عند الحصول على شهادة
الثانوية العامة.

متطلبات عامة:
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.
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 عن
مجموع ( )24نقطة ضمن المساقات
المعتمدة.

متطلبات كلية الهندسة والعلوم
و العلوم الصحية:

إتمام دراسة ( )6مواد بنجاح على األقل في
مرحلة إتمام الدراسة الثانوية موزعة على ()4
مجاالت 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,

الحد األدنى للقبول بتقدير ال يقل عن مجموع
( )٢٨نقطة لكلية الهندسة والعلوم الصحية
ضمن المساقات المعتمدة.
متطلبات كلية الطب وطب األسنان
والصيدلة:
إتمام دراسة ( )6مواد بنجاح على األقل في
مرحلة الثانوية العامة موزعة على ( )4مجاالت
دراسية وهي :الرياضيات ،العلوم ،اللغات،
الدراسات االجتماعية واإلنسانية ويشترط
دراسة الطالب للغة اإلنجليزية.
الحد األدنى للقبول في الطب وطب األسنان
بتقدير ال يقل عن مجموع ( )36نقطة،
والصيدلة ( )٣٠نقطة ضمن
المساقات المعتمدة.
جدول تعريفي بنسب معادلة النقاط:
 7نقاط
 6نقاط
 5نقاط
 4نقاط

%100
%90
%80
%70

للمزيد من المعلومات
يمكنكم زيارة موقع الجامعة:

www.sharjah.ac.ae
القبول

