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الوثائق المطلوبة للتسجيل

 

تقوم سياسة القبول في الجامعة على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بغض النظر عن السن،
العرق، الجنسية والديانة. ويحق للجامعة فصل الطالب الذي يتقدم بأوراق مزورة بدون سابق إنذار، وعدم رد أية مبالغ

قام بدفعها، ودون إصدار أية وثيقة له. وتصبح جميع الوثائق المقدمة ألغراض القبول ملكاً للجامعة، وال يمكن للطالب
استردادها.

 

 طريقة التقديم لبرامج البكالوريوس والوثائق المطلوبة

على الطلبة الراغبين بااللتحاق في برامج البكالوريوس تعبئة طلب االلتحاق مرفقاً بجميع األوراق الثبوتية الموضحة أدناه:

الثانوية العامة (علمي أو أدبي)  أو ما يعادلها
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة من وزارة التربية والتعليم أو صورة مصدقة عنها.

شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، وذلك حسب التخصص والمعدل المطلوب في كل
تخصص.

صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
صورة عن الهوية اإلماراتية.

صورتان شخصيتان.
شهادة اللياقة الصحية.

الثانوية الفنية 
شهادة الثانوية الفنية، ويمكن قبول صورة (طبق األصل) مصدقة.

شهادة معادلة للثانوية الفنية صادرة عن وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، وذلك حسب التخصص والمعدل المطلوب في كل

تخصص.
صورة عن جواز السفر ساري المفعول.

صورة عن الهوية اإلماراتية.
صورتان شخصيتان.

شهادة اللياقة الصحية.
حملة الدبلوم



شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة من وزارة التربية والتعليم أو صورة مصدقة عنها.
شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، وذلك حسب التخصص والمعدل المطلوب لكل

تخصص.
كشف عالمات الطالب في الجامعة أو الكلية السابقة مصدقاً من وزارة التربية والتعليم (في حال كان من
جامعة خاصة) على أن يكون مبيناً فيه عدد الساعات الدراسية، وعالماتها باإلضافة إلى وصف المساقات

التي درسها الطالب.
معادلة شهادة الدبلوم من وزارة التربية والتعليم إذا كانت صادرة من خارج دولة اإلمارات.

صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
صورة عن الهوية اإلماراتية.

صورتان شخصيتان.
شهادة اللياقة الصحية.

الطلبة المحولون من مؤسسات تعليمية أخرى
كشف عالمات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة من وزارة التربية والتعليم أو صورة مصدقة

عنها.
شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، وذلك حسب التخصص والمعدل المطلوب لكل

تخصص.
كشف عالمات الطالب في الجامعة أو الكلية السابقة (األصلي) مصدقاً من وزارة التربية والتعليم (في حال

كان محوالً من جامعة خاصة)، على أن يكون مبيناً فيه عدد الساعات الدراسية وعالماتها، باإلضافة إلى
وصف المساقات التي درسها الطالب.

تصديق كشف العالمات من وزارة الخارجية وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة إذا كان الطالب قد درس
في جامعة من خارج الدولة.

صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
صورة عن الهوية اإلماراتية.

صورتان شخصيتان.
شهادة اللياقة الصحية.

الطلبة الزائرون
رسالة رسمية من جامعته األصلية تسمح له بالدراسة في الجامعة كطالب زائر، ومبين فيها المساقات

التي يسمح له التسجيل بها.
صورة عن جواز السفر ساري المفعول.

صورة عن الهوية اإلماراتية.
صورة شخصية

الطلبة المستمعون
صورة عن جواز السفر ساري المفعول.

يرجى مراجعة صفحة الكلية التي ترغب االلتحاق بها لمعرفة الشروط الخاصة بكل تخصص 

 

 



 

عرض الصفحة
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